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ఉపో ద్ఘా తము  

చనిపలోిలను కల్వగశయుని తలో్వదండుర లు తమ హచెుర్శకలను అనేకసార్మో  ప్ునర్ావృతం చదసాత ర్ని 
వార్శ చుటటర  ఉని ఎవర్శక నై తలెుసు. తలో్వదండుర లు తమ పిలోలను ప్ర్శప్కవతలోనికన మర్శయు 
ఫలవంతమ నై జీవితాలలోనికన నడపిించుటకు వార్మ అవే ఆలోచనలను ప్ునర్మదఘటించాల్వ. 

అదద విధ్ంగా, మనము అప సతలుల కార్యములను చదువునప్ుపడు, లూకా కొనిి అంశాలను 
అనకేసార్మో  చెపాపడని వ ంటనే అరా్మౌతయంది. ఈ ప్ునర్వృతత  ఉదదేశాలు ఆయన ప్ుసతకమంతటా ఉనాియి 
మర్శయు లూకా బో ధ్నను అరా్ం చదసుకోవడానికన ముఖ్యమ నై కార్కాలుగా ఉనాియి. కాబటిర , అప సతలుల 
కార్యముల పరా ముఖ్యతను గహీ ంచాలనుకుంటే, ప్ునర్ావృతతం చదయబడని ఈ అంశాలను జాగీతతగా 
ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. 

అప సతలుల కార్యములు అను మన పాఠయకీమములో ఇద ిమూడవ పాఠము, మర్శయు దీనికన 
మనము “ముఖ్య అంశాలు” అనే పేర్మ ప టార ము. ఈ పాఠంలో, ఆదిమ సంఘములో దదవుని ర్ాజయ సువార్త 
నిర్ావర్పధ్ముగా కొనసాగశంచబడిన విధానమును బయలుప్ర్చుచుండగా ప్దద ప్దద లూకా ప్రసాత వించన 
మూడు ప్రధానమ ైన అంశాలను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

మునుప్టి పాఠంలో, సువార్త సందదశము యొకు శకనతవంతమ నై ప్రభావమును గూర్శు చార్శతిరక 
కథనమును వరా శాడు అని చపె్ుపచూ అప సతలుల కార్యములు యిడెల లూకా ఉదదేశమును మనము 
సంగీహ ంచాము. మనము చూచనటటో గా, ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా కరీసుత  ప్ర్శచర్య కొనసాగశంప్ుకు విశవసనీయ 
సాక్షయముగా లూకా చార్శతిరక వాసతవాలను నమోదు చదశాడు. ఈ ప్రధాన ఆలోచనను ఉదాహర్శంచుటకు 
మర్శయు దీనికన అనుగుణంగా ఉండుటకు లూకా ఉప్యోగశంచన కొనిి ముఖ్య అంశాలను ప్ర్శశీలన 
చదసూత  ఈ ఉదదేశమును మర్శంత క్షుణణంగా అనేవషించుదము. 

అప సతలుల కార్యములు ఆర్ంభములో ప్ర్శచయము చదయబడి దాని యొకు అధాయయములలో 
అభివృదిధ  చదయబడని మూడు ముఖ్య అంశాలను మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటగిా, కరీసుత  ర్ాజయ 
విసతర్ణక ై సంఘమును బలప్ర్చన ప్ర్శశుదాధ తు అను అంశమును చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, కరీసుత కు 
సాక్షయముగా ఉండుటకు పలిువబడని మర్శయు కరసీుత  సంఘమును నడిపించుటకు మర్శయు ప్ర్శచర్య 
చదయడానికన అధకిార్ము ప ందని అప సతలుల మీద దృషిర ప డదాము. మర్శయు మూడవదగిా, సువార్త 
వాయపిత  మర్శయు ర్ాజయ విసతర్ణ చర్శతరయంతటా కొనసాగుతాయని నిర్ాధ ర్శంచుటకు అప సతలులు సాా పించన 
సంఘము అను అంశమును ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ప్ర్శశుదాధ తును మర్శయు అప సతలుల కార్యములలో 
ఆయన పాతరను మొదటగిా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరిశుద్ఘా తమ 

అప సతలుల కార్యములు ప్ర్శశుదాధ తు యొకు గొప్ప వదేాంతమును ప్రసుత తిసుత ంది. ర్ూపాంతర్ 
జీవము గడప్ుటకు మర్శయు ప్రప్ంచములో సువార్త ప్రకటించుటకు సంఘమును బలప్ర్చదవానిగా ఇద ి
ఆయనను వివర్శసుత ంది. అప సతలుల యొకు మర్శయు ఇతర్ ఆదమి సంఘ నాయకుల యొకు 
ప్ర్శచర్యను ధ్ృవీకర్శంచుటకు ఆయన అనేక సూచనలు మర్శయు అదుుత కార్యములు చదశాడు అని ఇది 
నివదేిసుత ంది. వయతిర్కేతను మర్శయు హ ంసను ఎదుర్ర్ొునుచుని క ైైసతవులకు ఆయన గొప్ప 
ధెైర్యమునిచాుడు అని సాక్షయమిసుత ంది. సంక్షపి్త ంగా, అప సతలుల కార్యములు ప్ర్శశుదాధ తును సువార్త 
విసతర్ణ మర్శయు ర్ాజయ వాయపిత  కొర్కు శకనతనిచదువానిగాను మర్శయు ప్రజలకు దెవైిక జీవము 
అనుగీహ ంచదవానిగాను వివర్శసుత ంది. 

అప సతలుల కార్యములలో ఆతు వివిధ్ మార్ాగ లలో ప్నిచదస్టినప్పటికర, మూడు కాలములలో 
సంఘము మీద ఆయన చూపని ప్రభావమును మాతరమ ేఉదాఘ టించుదాము. మొదటగిా, అప సతలుల 
కార్యములలో ప ంతెకొసుత  దినమునకు ముందుని ఆతును చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ప ంతకెొసతను 
దినమందు యిరె్ూష్లేములో ఆతు కుముర్శంప్ును ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, 
ప ంతకెొసుత  తర్మవాత ఆతు కార్యములను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ప ంతకెొసుత  ముందుని ఆతును గూర్శు 
అప సతలుల కార్యములు ఏమి వివర్శసుత ందో  మొదటిగా చూదాే ము. 

ప ంతెకొస్తత  ముంద్త 
అప సతలుల కార్యములు 1:3-11లో, యిసేు ఆయన ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణముకు 

మధ్య నలభెై దనిములు, అప సతలులకు బో ధించుచూ గడిపాడు అని లూకా నివదేించాడు. అప సతలుల 
కార్యములు 1:1లోమనము చదువునటటో గా: 

[యేస్త] నలువద్ి ద్నిములవర్కు వార ికగపడుచత, ద్యవుని రాజ్య 
విషయములనతగూరిి బో ధించఘడు (అపొ స్త లుల కార్యములు 1:3). 

మనము చూడబో వుచునిటటో గా, ర్ాజయమును గూర్శున యిసేు బో ధ్నలో ఒక కనోష్రమ నై 
విష్యమమేంట ేఒక ప్రతదయకమ నై ర్రతిలో ప్ర్శశుదాధ తు అప సతలుల వదేకు తవర్గా వసాత డు. 

ప ంతకెొసుత  ముందు ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శు యిేసు బో ధ్నను ర్ ండు కోణములలో ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. మొదటిగా, ప్ర్శశుదాధ తు వచుు సమయమును చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఆయన 
వచుు ఉదదేశమును చూదాే ము. ప్ర్శశుదాధ తు ఆగమన సమయమును గూర్శున యిసేు బో ధ్నను 
మొదటగిా చూదాే ము. 

స్మయము 
 అప సతలుల కార్యములు 1:4-8లోని యిసేు మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“మీర్ు యెర్ూషలేమునతండి వళె్ల క, నఘవలన వినిన తండిరయొకక వాగాా నముకొర్కు 
కనిప టటర డి ... కొద్ిా  ద్నిములలోగా మీర్ు పరిశుద్ఘా తమలో బాపిత స్మము 
పొ ంద్ెద్ర్ననెత.” పరభువా, యీ కాలమంద్త ఇశాాయేలునకు రాజ్యమునత మర్ల 
అనతగాహ ంచదె్వా? అని [అపొ స్త లులు] ఆయననత అడుగగా ఆయన - 
“కాలములనత స్మయములనత తండిర తన స్ాాధనీమంద్తంచతకొని యునఘాడు; 
వాటిని తెలిస్టకిొనతట మీ పనికాద్త. అయననత పరిశుద్ఘా తమ మీ మీద్ికి 
వచతినపుుడు మీర్ు శకితన ంద్దె్ర్ు గనతక మీర్ు యెర్ూషలేములోనత, యూద్య 
స్మర్య ద్యశముల యంద్ంతటనత భూద్ిగంతముల వర్కునత నఘకు 
స్ాక్షుల ైయుంద్తర్ని” వారితో చపె ునత (అపొ స్త లుల కార్యములు 1:4-8). 

ర్ాబో వు ఆతు బాపితసుము గూర్శు యిసేు ప్రకటించనప్ుపడు, ఇశాీయిలేుకు ర్ాజయమును మర్లా 
అనుగీహ ంచెదవా అని అప సతలులు యిసేును అడిగశన విధానమును గమనించండి. ఇశాీయిేలునకు 
ర్ాజయము మర్ల అనుగహీ ంచుట అను వయకరతకర్ణము ఆధ్ునిక పాఠకులకు తెల్వయదు, కాబటిర  దానిని 
వివర్శంచడానికన మనము కొంత సమయం కేటాయించాల్వ. 

ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా ర్ాజయముల పాప్ము బహు గొప్పది గనుక దదవుడు వార్శని వాగాే న 
దదశము నుండి బహ ష్ుర్శంచ అనయ ర్ాజుల చదతికన అప్పగశసాత డని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రవచంచార్మ. 
పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలను ఆధార్ము చదస్టకిొని, తన ప్రజల పాప్ములను క్షమించ, వార్శని వాగాే న 
దదశముకు తిర్శగశ ర్పిపంచ, వార్శని పాల్వంచడానికన దదవుడు తర్మవాత మ స్ట్ియను ప్ంప్ుతాడు అని 
యూదులు విశవస్టించార్మ. దావీదు వంశసుా నిగా, మ స్ట్ియ ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా ర్ాజాయలకు 
ర్ాజుగా ఉంటాడు, వాగాే న దదశమును భూమిప  ైదదవుని ర్ాజయముకు కేందరముగా మార్ముతాడు, అకుడ 
దదవుని ప్రజలు నితయమ ైన ఆశీర్ావద జీవితమును ప ందుతార్మ. మొదటి శతాబేము నాటకిన, ఇశాీయిలేు 
ర్ాజయము వందల సంవతిర్ాలుగా తీర్మపను అనుభవించంది, మర్శయు ఇశాీయిలేు ర్ాజయమును 
ప్ునర్మదధర్శంచడానికన ర్ాచర్శక మ స్ట్ియ కొర్కు ఎదుర్మచూస్టంిది. కాబటిర , యిసేు ప్ర్లోకముకు 
ఆర్పహణమౌతాడని అప సతలులు తెలుసుకునిప్ుపడు, ఆయన వ ళలో  ముందు ఈ పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనాలను న ర్వేర్ముతాడని వార్మ ఆశంచార్మ. ఇందుమూలముగానే వార్మ ఇశాీయిలేునకు 
ర్ాజయమును మర్ల అనుగహీ ంచెదవా అని అడిగార్మ. ఏదదమ నైా, ఇశాీయిలేుకు ర్ాచర్శక ర్ాజయమును 
అకసాుతయత గా తిర్శగశ అనుగీహ ంచు ఈ సుప్రస్టదిధ  నిర్రక్షణ తప్ుపదార్శ ప్టిరంచదదగిా ఉందని మర్శయు సువార్త 
భూదగింతములవర్కు వాయపించుట మర్శయు కరసీుత  మహ మతో తిర్శగశ వచుుట దదవుడు పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనమును న ర్వేర్ము విధానము అని యిసేు బో ధించాడు.  

అయితద, ప్ర్శశుదాధ తులో బాపితసుము ప ందదెర్ను యిసేు ప్రకటనకు ప్రతిసపందనగా ర్ాజయమును 
మర్ల అనుగీహ ంచుటను గూర్శు అప సతలులు ఎందుకు అడగిార్మ? మంచది, మర్పసార్శ, అప సతలులు 
పాత నిబంధ్న ప్రవచనము గూర్శు ఆలోచన చదసుత నాిర్మ. అనేక వాకయభాగాలలో, తీర్మప ముగశంచబడిన 
తర్మవాత, మునుప నిడూ లేని విధ్ంగా దదవుడు తన ఆతును కుముర్శసాత డు అని పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనాలు ప్రవచంచాయి. 

యిెష్యా 44:3-4లో ప్రవకతయిెైన యిషె్యా ఆతును గూర్శు ఏమి చెపాపడో  వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నేనత ద్పుిగలవానిమీద్ నీళ్ల నత ఎండిన భూమిమీద్ పరవాహజ్లములనత 
కుమమరించదె్నత నీ స్ంతతిమీద్ నఘ ఆతమనత కుమమరించెద్నత నీకు పుటిర నవారిని 
నేనఘశీర్ాద్ించదె్నత. నీటికాలువలయొదా్ నఘటబడని నిర్వంజిచెటటల  గడి్ లో 
ఎద్తగునటటల  వార్ు ఎద్తగుద్తర్ు (యెషయా 44:3-4). 

ఇకుడ యిెష్యా దదవుడు భూమిమీద తన ఆతును కుముర్శసాత డు అని చపె్ుపచూ 
ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శు మాటాో డాడు. 

మ స్ట్ియ ర్ాకకు మునుప్ు పాప్ం, అవినీతి మర్శయు మర్ణప్ు యుగము అని ర్బ్బీలు 
పిలచుచుని యుగములో ఇశాీయిలేు నివస్టిసుత ంది అని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రకటించార్మ. మర్శయు 
మ స్ట్ియ వచునప్ుపడు, ర్బ్బీలు ర్ాబో యిే యుగము అని పిలచద కొీతత  యుగములోకన ఆయన 
ప్రవశేసాత డు అని, ఈ యుగములో దదవుని శతయర వులకు తీర్మపతీర్ుబడుతయంది, మర్శయు ఆయన ప్రజలు 
తయదకు తిర్శగశ మార్ులేని విధ్ంగా ఆశీర్వదించబడతార్మ అని వార్మ ప్రకటించార్మ. ఈ ప్రకనయీ ఎంత కాలం 
ప్డుతయందో పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు చెప్పలేదు, కాని ఇది ఒకేసార్శ జర్మగుతయందని మాతరం అనకేమంది 
ర్బ్బీలు ఆశంచార్మ.  

ఈ అభిపరాయముకు విర్మదధంగా, దదవుని ర్ాజయము ర్ాజాయలనిిటనూ వాయపించుచుండగా 
కాలకీమణేా బయలుప్ర్చబడుతయందని యిసేు వివర్శంచాడు. ఒకేసార్శ ర్ాకుండ, మహ మానివతమ నై 
దదవుని ర్ాజయము దశల వార్రగా వసుత ంది. ర్ానుని యుగము యిసేు భూలోక ప్ర్శచర్యలో 
ఆర్ంభమౌతయంది. ర్ాజయము సువార్త ప్ర్శచర్య దావర్ా వాయపితచెందుతయండగా, ప్ర్లోకములో కరసీుత  పాలనలో 
ఇద ికొనసాగుతయంది. మర్శయు యిసేు భవిష్యతయత లో తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, ఈ పాప్ప్ు యుగము 
సంప్ూర్ణంగా ముగుసుత ంది, మర్శయు సార్వతిరక, మ స్ట్ియతవ ర్ాజయము దాని సంప్ూర్ణతకు వసుత ంది. 

ర్ానుని ర్ాజయముప ై ఈ దృకపథము యిసేు అప సతలుల యిడెల ఆ విధ్ముగా ఎందుకు 
సపందించాడో  వివర్శసుత ంది. ప్ర్శశుదాధ తు సంఘము మీద కుముర్శంచబడబో వుచునాిడు, కాని అనిి 
విష్యాల యొకు ముగశంప్ు సమీప్ముగా ఉనిది అని కాదు దీని అరా్ం. యిసేు ర్ాజయమును 
ఆర్ంభించాడు, మర్శయు సంఘము ఆయన ర్ాకడకు ముందు పాప్ప్ు ప్రప్ంచములో జీవించుట 
కొనసాగశంచుచుండగా ఆతు ఆశీర్ావదము దానిని బలప్ర్మసుత ంది. 

ప్ర్శశుదాధ తు ర్ాకడ సమయమును మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన ర్ాక యొకు ఉదదేశమును 
చూదాే ము. 

ఉద్యా శము 
అప సతలుల కార్యములు 1:8లో అప సతలులతో యిసేు మాటాో డిన మాటలను మర్పసార్శ వినండి: 

అయననత పరిశుద్ఘా తమ మీ మీద్ికి వచతినపుుడు మీర్ు శకితన ంద్ెద్ర్ు గనతక 
మీర్ు యెర్ూషలేములోనత, యూద్య స్మర్య ద్యశముల యంద్ంతటనత 
భూద్ిగంతముల వర్కునత నఘకు స్ాక్షుల ైయుంద్తర్ని వారతిో చెప ునత (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 1:8). 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ మాటలలో, ఆతు బాపితసుము గూర్శు నూతన మార్ాగ లలో ఆలోచన చదయుటకు అప సతలులను 
ప్ుర్శకొలాపడు. ర్ాజయప్ు చవర్శ సాా యిలో ప్రవేశంచుటకు బదులుగా, అప సతలులు కరీసుత  యొకు దెవైిక 
మర్శయు నముకమ నై సాక్షులుగా ఉండునటటో  వార్శని బలప్ర్చుటకు ఆతు కుముర్శంచబడాల్వ. ఆతు 
ప్ర్శచర్య యొకు ర్ ండు కోణాలను ప్ర్శశీలన చదసూత  యిసేు చపెిపన దానిని బయలుప్ర్చుదాము: 
శకనతవంతమ ైన మర్శయు దెవైికమ ైన సాక్షులు. 

మొదటగిా, శష్యయలు ఆతు బాపితసుము దావర్ా శకనత ప ందుతార్మ అని యిసేు చెపాపడు. పాత 
నిబంధ్నలో శకనతతో ఆతు యొకు అనుసంధానం సాధార్ణమ నైది, దీనిని తర్చుగా “దదవుని ఆతు” అన ే
వయకరతకర్ణం దావర్ా సూచసాత ర్మ, ఇది హెబ్బర ప్దమ ైన ర్మఆఖ్ ఎలోహ ంను అనువదసిుత ంది. ఈ హెబ్బర 
వయకరతకర్ణము దదవుని నుండి వ లువడు శకనతవంతమ ైన గాల్వ లేదా బలవంతమ నై శకనతని సూచసుత ంది. పాత 
నిబంధ్నలో, దదవుని చతాత నిి న ర్వేర్ుడానికన దదవుని ఆతు ప్రప్ంచములో శకనతవంతంగా ప్నిచదశాడు. 

ప్ర్శశుదాధ తు యొకు శకనత ప్రజల జీవితాలలో నాటకరయ మార్ాగ లలో కూడా ప్నిచదసుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, నాయయాధపి్తయలు 14-15లో దదవుని ఆతు సంసల ను మీదకు వచుునప్ుపడు, సంసల ను 
ఫిల్వష్తయుల మీద ఇశాీయిలేుకు గొప్ప విజయాలు కల్వగశంచద అదుుతమ నై భౌతిక విందులు జర్శగశంచాడు.  

ఆతు శకనతతో నింప్డం మాతరమ ేగాక, శష్యయలను దెైవికమ నై సాక్షులుగా చదసాత డని యిేసు చెపాపడు. 
ఈ అనుసంధానం కూడా పాత నిబంధ్న గీంథమును ప్రతిబింబిసుత ంది. అనేక సందర్ాులలో, దదవుని 
ప్రజలు ఆయన ప్క్షమున మాటాో డుటకు ఆతు వార్శకన శకనతనిచాుడు. ఉదాహర్ణకు, మీకా 3:8లోని 
మాటలు వినండి: 

నేనెైతయ, యెహో వా ఆతఘమవశేముచయత బలముతోనత శకితతోనత 
నింపబడనివాడనెైయునఘానత (మీకా 3:8). 

ఈ వాకయభాగములో, మీకా అబదధ ప్రవకతల చదత వయతిర్ేకనంచబడినను సతయమును మాటాో డునటటో  
ఆతు ఆయనను ధెరై్యప్ర్చాడని ఆయన వివర్శంచాడు. 

కాబటిర , అప సతలులు యిేసుకు సాక్షులుగా ఉండునటటో  శకనతనిచుుటకు ప్ర్శశుదాధ తుతో బాపితసుము 
ప ందుతార్ని ఆయన చపెిపనప్ుపడు, పాత నిబంధ్న గీంథములో ఆతు ఇతర్మల దావర్ా కార్యము చదస్టనిటేో  
వీర్శలో కూడా చదసాత డు అని ఆయన సూచంచాడు. అప సతలుల సందదశ సతయమును ధ్ృవీకర్శంచుటకు 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు అదుుతకార్యములను కూడా జర్శగశసాత డు, మర్శయు వార్శని కనంచప్ర్శచద వార్శతో 
మాటాో డుటకు వార్శకన మాటల ననుగీహ సాత డు. మర్శయు వాసతవానికన, ఈ ఆతు కార్ాయలు అప సతలుల 
కార్యములలో ప్దద ప్దద కనిపిసాత యి. 

ఇప్పటివర్కు, ప ంతకెొసుత  ముందుని ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శు లూకా ప్ర్శచయం చదస్టని కొనిి 
విష్యాలను మనము చూచాము, గనుక ఇప్ుపడు యిరె్ూష్లేములో సంఘము కూడుకొనియుండగా 
ప ంతకెొసుత  దనిమందు ఆతు కుముర్శంప్ును ప్ర్శశీలన చదదాే ము.  

ప ంతెకొస్తత  ద్నిము 
అప సతలుల కార్యములు 2:1-4 సంఘము మీద ప్ర్శశుదాధ తు కుముర్శంప్ును గూర్శున ఈ 

కథనము ఉంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప ంతకెొస్త నత పండుగద్నిము వచిినపుుడు అంద్ర్ు ఒకచ ోట కూడియుండిరి. 
అపుుడు వేగముగా వీచత బలమ ైన గాలివంటి యొకధాని ఆకాశమునతండి 
అకస్ామతతత గా, వార్ు కూర్ుిండయిునా యలల ంతయు నిండనెత. మరియు 
అగిాజ్వాలలవంటి నఘలుకలు విభాగింపబడనిటటర గా వారికి కనబడి, వారిలో 
ఒకొకకకని మీద్ వార లగ అంద్ర్ు పరిశుద్ఘా తమతో నిండనివార ై ఆ ఆతమ వారికి 
వాక శకిత అనతగాహ ంచినకొలద్ి అనయభాషలతో మాటలాడస్ాగిరి (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 2:1-4). 

ఈ సంఘటన యొకు పరా ముఖ్యతను వివర్శంచుటకు, మూడు ప్రధాన విష్యాలను చూదాే ము. 
మొదటగిా, ప ంతకెొసుత  పరా ముఖ్యతను చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, భాష్లలో మాటాో డు దృగశవష్యానిి 
చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, ఈ సంఘటనల ఫల్వతాలను చూదాే ము. ప ంతకెొసుత  పరా ముఖ్యతను 
మొదటగిా చూదాే ము. 

పరా ముఖ్యత 
ప ంతకెొసుత  ఇశాీయిలేు యొకు ప్వితర కాయల ండర్మలో ప్సాు ప్ండుగకు దగగర్గా ఉని వడేుక. 

నిర్గమకాండము 12 మర్శయు లేవీయకాండము 23 ప్రకార్ం, ప్సాు ప్ండుగ ఇశాీయిలేు ఐగుప్ుత  నుండి 
తమ విమోచనను జాా ప్కము చదసుకొన ేప్ండుగ. దదవుడు ఐగుప్తయుల జయేష్యర లను సంహర్శంచ 
నముకమ నై ఇశాీయిలేీయుల గృహములను దాటిపల యిన, చవర్శ తగెులు ర్ాతిరని ఇద ిజాా ప్కము 
చదసుత ంది. దదవుడు ఐగుప్ుత  బానిసతవము నుండి వార్శని విడపిించన విధానమును ప్సాు ప్ండుగ 
యూదులకు జాా ప్కము చదసుత ంది. 

ప్సాు ప్ండుగ తర్మవాత 50 ర్పజులకు కోతకాలము ఆర్ంభములో ప ంతకెొసుత  జర్మగుతయంది. 
వాసతవంగా ఇది వాగాే న దదశములో దదవుని అనుగీహమును జర్మప్ుకుంటటంది. ఈ సమయములో, 
ఇశాీయిలేీయులు ఆ సంవతిర్ము కోయుటకు ఆశంచన ప్ంటలనిిటిలో మొదటి ఫలమును కృతజాతగా 
అర్శపంచదవార్మ. 

దీనితో పాటట, కొీతత  నిబంధ్న కాలము నాటకిన, ప ంతకెొసుత  వడేుక సమయములోనే దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రము మోషేకు ఇవవబడుటను కూడా యూదులు జాా ప్కం చదసుకునాిర్మ. ఈ సమయములో 
ప్ర్శశుదాధ తు కుముర్శంప్ు కూడా ఆదమి సంఘముకు పరా ముఖ్యమ ేఎందుకంట ేప్రవకతయిెనై యిర్రుయా 
దావర్ా ప్రకటించబడిన నిర్రక్షణను ఇది వార్శకన జాా ప్కం చదసుత ంది. 

యిర్రుయా 31:31-33లో ప్రవకత వరా స్టని మాటలను వినండి: 

“ఇద్ిగో ననేత ఇశాాయేలువారితోనత యూద్ఘవారి తోనత కొాతత  నిబంధన చయయు 
“ద్ినములు వచతిచతనావి”; ఇద్య యహెో వా వాకుక... వార ిమనస్తులలో నఘ 
ధర్మవిధి ఉంచదె్నత, వార ిహృద్యముమీద్ ద్ఘని వార స్ట ద్నత. నేనత వారిక ిద్యవుడనెై 
యుంద్తనత వార్ు నఘకు జ్నతలగుద్తర్ు” (యరమమయా 31:31-33). 

హృదయము మీద ధ్ర్ువిధి వరా యుట పాత నిబంధ్నలో వాగాే నము చదయబడిన మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలో న ర్వేర్ుబడని దదవుని ఆతు యొకు ప్ని.  
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ పాత నిబంధ్న నపే్థయము దృషిరలో, అప సతలుల కార్యములు 2లో ప ంతకెొసతను దినమందు 
ఆతు కుముర్శంప్ు క ైైసతవ సంఘముకు చాలా పరా ముఖ్యమ నైది. స్టిలువ మీద యిసేు బల్వయాగము ప్సాు 
ప్ండుగ సమయములోన ేజర్శగశంది. ఆయన చవర్శ ప్సాు బల్వప్శువుగా మృతి న ందాడు, దదవుని 
ప్రజలకు పాప్ప్ు బానిసతవము మర్శయు మర్ణము నుండి శాశవత విమోచనను కల్వగశంచాడు.  

1 కొర్శంథ ీ5:7లో పౌలు చపెపినటటో గా: 

కరాస్తత  అనత మన పస్ాక పశువు వధింపబడనెత ( 1 కొరింథీ. 5:7). 

ఈ వ లుగులో, ప ంతకెొసుత  దనిమందు ఆతు కుముర్శంచబడుట ఆశుర్యం కాదు. ప ంతెకొసతను 
దినము కోత యొకు గొప్పదనము మీదకిన మన దృషిరని మళో్లసుత నిటేో , ఆతు కుముర్శంప్ు శాశవత ర్క్షణ 
యొకు ప్ంటలో ప్రధ్మఫలముల మీదకిన దృషిర  మళ్లిసుత ంది. మొదట ిక ైసైతవ ప ంతకెొసుత  దనిమందు ఆతు 
కుముర్శంప్ు, సంఘ హృదయము మీద కూడా ధ్ర్ువిధి వరా యబడిందని, ధెైర్యమ నై సాక్షులుగా 
ఉండుటకు దానిని స్టిదధము చదస్టింద ిఅని సూచసుత ంది. ర్పమా 8:23లో పౌలు వరా స్టనిటటో గా, క ైసైతవులు 

... ఆతమయొకక పరథమ ఫలముల న ంద్ియునఘార్ు (రోమా. 8:23). 

లూకా ఆతు కుముర్శంప్ును గూర్శు తన కథనము వరా స్టనిప్ుపడు, ఏమి జర్శగశందో  దాని యొకు 
గొప్ప పరా ముఖ్యతను సూచంచడానికన ప ంతకెొసుత తో ఉని అనుసంధానమును ఉదాఘ టించాడు. ఇది 
సాధార్ణమ ైన సంఘటన కాదు; ఇది అనకే అదుుతకార్యములలో ఒకట ికాదు. ప ంతెకొసుత  దినమందు 
ఆతువర్ము ర్క్షణ ప్ంటను ఆర్ంభించంద ిమర్శయు దదవుని మ స్ట్ియతవ ర్ాజయమును సాా పించడానికన 
దదవుని ప్రజల హృదయాలలో ప్ునర్మదధర్ణ కల్వగశంచంది. 

ఇప్పటివర్కు ప ంతెకొసుత  పరా ముఖ్యతను ఆతు కుముర్శంప్ు సమయంగా మనం అరా్ం 
చదసుకునాిము గనుక, ప్ర్శశుదాధ తు ప్రసనితను బయలుప్ర్చు భాష్లను ఇప్ుపడు ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

భాషలు 
అప సతలుల కార్యములు 2లో, ప ంతకెొసతను దనిమందు సంఘము మీద దదవుని ఆతు 

కుముర్శంచబడనిప్ుపడు అప సతలులు మర్శయు ఇతర్ విశావసులు బాష్లలో మాటాో డార్మ అని లూకా 
నివదేించాడు. దుర్దృష్రవశాతతత , భాష్లు మాటాో డద వర్మును గూర్శు సంఘములో బహు ఆందోళన 
కల్వగశంది. కాబటిర , ర్ ండు ప్రశిలను చర్శుంచడానికన మనం కొంత సమయం కటేాయించాల్వ. మొదటగిా, 
భాష్ల వర్ము అనగా ఏమి? మర్శయు ర్ ండవదిగా, దదవుడు ఈ వర్ము ఎందుకు ఇచాుడు? 

ఆధ్ునిక సంఘములో, వివిధ్ క ైైసతవులు భాష్ల వర్మును వివిధ్ ర్కాలుగా అరా్ం చదసుకునాిర్మ. 
భాష్ల వర్ము అనదేి మాటాో డుట కంటే వినుటకు సంబంధించన అదుుతము అని కొందర్మ వాదించార్మ. 
ఈ దృకోుణంలో, అప సతలులు ప్ర్వశుల ై మాటాో డార్మ, ఆ మాటలను పాఠకులు తమ స ంత భాష్లలో 
అరా్ం చదసుకోడానికన ఆతు వార్శని బలప్ర్చాడు.  

అయితద లూకా యొకు వర్ణనలో కనీసం ర్ ండు అంశాలు ఈ అదుుతము మాటోడుటను గూర్శునది 
అని సపష్రం చదశాయి, ఇది ఆదమి క ైసైతవులు ఎనిడూ నేర్ముకొనని మానవ భాష్లో మాటాో డుట. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రప్రథమంగా, మాటాో డదవార్మ అనయభాష్లలో మాటాో డుటకు ప్ర్శశుదాధ తు శకనతనిచాుడు అని లూకా సపష్రంగా 
వరా శాడు. అప సతలుల కార్యములు 2:4లో మనము చదువునటటో గా: 

అంద్ర్ు పరిశుద్ఘా తమతో నిండినవార  ైఆ ఆతమ వారికి వాక శకిత అనతగాహ ంచినకొలద్ి 
అనయభాషలతో మాటలాడస్ాగిరి (అపొ స్త లుల కార్యములు 2:4). 

ప్ర్శశుదాధ తు పాఠకులను అదుుతమ నై వినికనడ ిశకనతతో నింప్డము గూర్శు లూకా ప్రసాత వించలేదు. 
ర్ ండవదగిా, “భాష్లు” అను ప్దము గరకీు నామవాచకమ నై గపో సాిను అనువదిసుత ంది. కొీతత  నిబంధ్న 
మర్శయు ఇతర్ గరీకు సాహ తయములో, ఈ ప్దము సాధార్ణమ ైన మానవ భాష్లను సూచసుత ంది. 
మర్శయు ఈ సందర్ుములో ఇది వేర్ొక అరా్మిసుత ంది అని అనుమానించుటకు నిజమ నై కార్ణమేమీ 
లేదు. కాబటిర , ప ంతకెొసతను దనిమందు భాష్ల అదుుతము నేర్ముకొనని మానవ భాష్లు మాటాో డుటకు 
అతీందిరయ శకనతననుగీహ ంచందని మనము నిశుయత కల్వగశయుండవచుు.  

అయితద ప్ర్శశుదాధ తు ఆయన ఉనికనని ఈ ప్తదయకమ నై ర్రతిలో ఎందుకు వయకతప్ర్చుకునాిడు? ఆ 
దినమందు భాష్ల పరా ముఖ్యత ఏమిట?ి అప సతలుల కార్యములు 2:16-21లో పతేయర్మ వివర్ణ వినండి: 

యోవేలు పరవకత ద్ఘారా చెపుబడిన స్ంగతి యద్య, ఏమనగా “అంతయ 
ద్ినములయంద్త ననేత మనతషతయలంద్రిమీద్ నఘ ఆతమనత కుమమరించదె్నత. మీ 
కుమార్ులునత మీ కుమార త లునత పరవచించదె్ర్ు మీ యౌవనతలకు ద్ర్శనములు 
కలుగునత, మీ వృద్తా లు కలలు కంద్తర్ు. పరభువు పరతయక్షమగు ఆ మహాద్నిము 
రాకమునతపు ఆ ద్ినములలో నఘ ద్ఘస్తలమీద్నత నఘ ద్ఘస్తరాండర  మీద్నత నఘ 
ఆతమనత కుమమరించదె్నత గనతక వార్ు పరవచించెద్ర్ు.... అపుుడు పరభువు 
నఘమమునతబటిర  పరా ర్థనచయయు వార్ంద్ర్ునత ర్క్షణపొ ంద్తద్తర్ు” (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 2:16-21). 

ఈ వాకయభాగములో, ప ంతకెొసతను దనిమందు అనయభాష్లతో సహా ఏమి జర్మగుతయందో  
వివర్శంచుటకు పతేయర్మ యోవలేు 2:28-32ను ఉలేో ఖంచాడు. 

ఆసకనతకర్ంగా, పతేయర్మ యోవలేు మాటలను ఉనిది ఉనటటో గా ఉలేో ఖంచలేదు. హెబ్బర బెైబిలులో 
మర్శయు స్ట ప్ుర జ ంట్ లో, “అటట తర్మవాత దదవుడు చబెుతయనాిడు, మనుష్యయలందర్శమీద నా ఆతును 
కుముర్శంచదెను” అను యోవలేు మాటలతో ఆర్ంభమౌతాయి. అయితద పేతయర్మ యోవేలు 2:28ని 
మార్ముతత “అంతయ దనిములయందు” అని చెపాపడు. యోవలేు మాటలలో పేతయర్మ చదస్టని మార్మప, 
ప ంతకెొసుత  దనిమందు జర్శగశన సంఘటనలు అంతయదనిములలో, చవర్శ దనిాలలో భాగముగా ఉనాియని 
ఆయన విశవస్టించాడు అని సూచసుత నాియి. 

ఇప్ుపడు, ఆతు కుముర్శంప్ు అంతయ దనిములలో జర్మగుతయందను పతేయర్మ నముకముకు 
యోవలేు నుండి ఆయన ఉలేో ఖంచన ఇతర్ మాటలు మదేతయ ఇసుత నాియి. యోవేలు 2ను పతేయర్మ 
ఉలేో ఖసూత , ఆతు కుముర్శంప్ు ప్రభువు యొకు గొప్ప మర్శయు మహ మానివతమ ైన దనిముకు 
ముందుగానే వసుత ందని సూచంచాడు. 



అప సతలుల కార్యములు  మూడవ పాఠము: ముఖ్య అంశాలు 

-9- 

వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న అంతటా, ప్రభు దినము దదవుని తీర్మప దనిము మర్శయు ఆశీర్ావద దినముగా 
ఉంది, మర్శయు పాత నిబంధ్నలోని అనేక సందర్ాులలో, ఇది దదవుడు తయదకు శతయర వులందర్శనీ 
నాశనము చదస్ట ినముకసుత ల ైన తన ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికన వచుు దనిమును సూచసుత ంది. 

కాబటిర , ఆతు కుముర్శంప్ును ప్రభువు యొకు గొప్ప మర్శయు మహ మానివతమ ైన దనిముగా 
పేతయర్మ ప్రసుత తించనప్ుపడు, ప ంతెకొసతను దనిమందు జర్శగశనది చర్శతరలో గొప్ప సంఘటన అని ఆయన 
చెబుతయనాిడు. అంతయ దనిములలో ఒక అదుుతముగా ప ంతెకొసుత  దినమున ఆతు వచాుడు, ఇద ి
దదవుని ర్ాజయప్ు చవర్శ దశలను సాా పించద మహ మకర్మ నై దెవైిక జోకయ సమయము.  

దుర్దృష్రవశాతతత , నడేు అనకేమంది క ైసైతవులు ఆతు కుముర్శంప్ు యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ం 
చదసుకొనుట లేదు. బదులుగా, అప సతలుల కార్యములు 2లోని సంఘటనలను ప్రతి క ైసైతవుని యొకు 
వయకనతగత ప్వితీరకర్ణకు మాదరి్శగా చూచుట క ైైసతవులలో ఎకుువ ైపల యింది. నిజమ నై ఆతీుయ 
క ైైసతవులందర్ూ ప ంతకెొసుత  దనిమందు మర్శయు అప సతలుల కార్యములలోని ఇతర్ సందర్ాులలో జర్శగశన 
ఆతు ప్రతయక్షతను అనుభవిసాత ర్మ అనే ఊహను మనం సృషిరసుత నాిము. 

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచన చదయండి. దదవుని యొకు అనకే గొప్ప మర్శయు అదుుత 
కార్ాయలు దదవుని ర్ాజయమును ఆర్ంభించడానికన జర్శగాయని కొీతత  నిబంధ్న మనకు బో ధసిుత ంది. కరసీుత  మన 
పాప్ముల కొర్కు మర్ణ ంచాడు, తిర్శగశ లేచాడు, మర్శయు తండిరయిెనై దదవుని కుడ ిపార్ివమునకు 
ఆర్పహణమయాయడు. ఒక వయకనత కరీసుత నందు విశావసములోకన వచున ప్రతిసార్శ, ఈ సంఘటనల యొకు 
ప్రయోజనాలు ఆ వయకనత జీవితముకు అనువర్శతంచబడతాయి. అయితద ఒక వయకనత కరసీుత నందు నూతన జీవము 
ప ందిన ప్రతిసార్శ ఆయన మర్ణ ంచ, తిర్శగశ లేచ, ఆర్పహణమగుట లేదు. 

అదద విధ్ముగా, కొీతత  నిబంధ్న ప్రకార్ం, ప ంతెకొసుత  కూడా అనిి- సమయాలకు - ఒకేసార్శ 
జర్శగశన సంఘటనలలో ఒకటిగా ఉంది, దీని దావర్ా దదవుడు అంతయ దనిాలను తీసుకువచాుడు. ఈ 
పాఠంలో తర్మవాత, అప సతలుల కార్యములలో ఆతు ప్రతదయకమ ైన మార్ాగ లలో కుముర్శంప్బడిన ఇతర్ 
సందర్ాులలో కూడా ఇదద వాసతవమని మనము చూసాత ము. క ైసైతవ సంఘము యొకు ఆర్ంభ దనిాల 
నుండి, ప్ర్శశుదాధ తు ప్రసనిత సంఘముకు అనువర్శతంచబడి, ప్ర్శచర్య కొర్కు మనలను బలప్ర్మసుత ంది. 
విశావసుల జీవితాలలో ప్ర్శశుదాధ తు ప్రసనితను మనము ఎప్ుపడూ ఆశంచాల్వ, కాని ప ంతెకొసుత  
దినమందు చూచన విధ్ముగానే బయలుప్ర్చబడుతయందని మనము ఆశంచకూడదు. వాసతవానికన, 
అప సతలుల కార్యములలోని ఇతర్ సందర్ాులలో ఆతు యొకు ప్రతదయక కుముర్శంప్ులో కూడా, ఆతు 
యొకు వయకరతకర్ణములు ఒక ేవిధ్ంగా లేవు. ప ంతెకొసుత  దినమందు అగశి జావలలవంటి నాలుకలు 
బలమ నై గాల్వవంటి యొక ధ్వని, ప్రవచనావర్ము మర్శయు భాష్లు, సాధార్ణమ ైన క ైసైతవ అనుభవాలు 
కావు. అవి గొప్ప దెవైిక ప్రతయక్షత యొకు ఫల్వతాలు, ఈ కార్యము దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును 
ఆర్ంభించాడు.  

ఇప్పటివర్కు మనము ప ంతెకొసుత  యొకు పరా ముఖ్యతను మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు కుముర్శంప్ుతో 
పాటటగా ఉని భాష్ల అదుుతమును చూశాము, గనుక ఆ దినమందు జర్శగశన సంఘటనల ఫల్వతాలను 
ఇప్ుపడు చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఫలితఘలు 
మీర్మ జాా ప్కం చదసుకొనుచునిటటో గా, అప సతలులు ఆయనకు దెైవిక సాక్షులుగా ఉండుటకు 

శకనతనివవడానికన ప్ర్శశుదాధ తు ఇవవబడనెు అని యిేసు చపెపినటటో గా ఈ పాఠంలో ముందద మనం చూశాము. 
కాబటిర , ప ంతెకొసుత  ఫల్వతాలను మనము చర్శుంచుకొనుచుండగా, అప సతలులకు ప్ర్శశుదాధ తయుడు ఏ 
విధ్ముగా శకనతనిచాుడో  మర్శయు సువార్త విసతర్ణ కొర్కు ఈ శకనతని ఏ విధ్ముగా ఉప్యోగశంచాడో  ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. ప్ర్శశుదాధ తయుడు పతేయర్మకు ఏ విధ్ముగా శకనతనిచాుడో  ప్ర్శశీలన చదసూత  ఆర్ంభించుదము. 

లూకా సువార్తను మనము ప్ర్శశీల్వసుత నిప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ తయుడు ర్ాక మునుప్ు, పేతయర్మ 
ఎనిడూ కూడా సపష్రంగా ఆలోచన చదస్టే వాడు కాదని మనకు తెలుసు. ఆయన మోషేకు మర్శయు 
ఏలీయాకు ప్ర్ణశాలలు కటిరంచాలని ఆశంచాడు గనుక ర్ూపాంతర్ కొండమీద యిసేు ఆయనను 
ఖ్ండించాడు. ప్రభువు ప్టరబడని ర్ాతిర మూడు మార్మలు కరసీుత ను యిెర్మగనని చెపాపడు. మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములలో పతేయర్మ ప్ర్శచర్య సమయములో కూడా, పతేయర్మ ఉనిత విదయను కల్వగశనవాడు 
కాడని మర్శయు ఆకర్షణయీమ నై విధ్ముగా మాటాో డద వయకనత కాదని లూకా సపష్రం చదశాడు. అప సతలుల 
కార్యములు 4:13లో లూకా మాటాో డిన మాటలు వినండి: 

వార్ు పేతతర్ు యోహానతల ధెైర్యమునత చూచినపుుడు వార్ు విద్యలేని పామర్ులని 
గాహ ంచి ఆశిర్యపడి, వార్ు యసే్తతోకూడ ఉండినవార్ని గుర త రిగిరి (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 4:13). 

పేతయర్మ చతరమును చూస్టేత , నిసిందదహంగా ప్ర్శశుదాధ తయుడు ఆయను మార్శువేశాడు, మర్శయు 
ప ంతకెొసతను దనిమందు అటటవంట ిశకనతవంతమ నై మర్శయు విజయవంతమ ైన సువార్త సందదశమును 
అందించడానికన ఆయనకు సహాయప్డా్ డు అని అరా్మౌతయంది. ఆయన ప ంతకెొసుత  దనిమందు చదస్టిన 
ప్రసంగంలో, క ైసైతవులు మతయత ల ైయునాిర్ని నేర్ము మోపని వార్శని పేతయర్మ ఖ్ండించాడు. నముదగశన 
మార్ాగ లలో పాత నిబంధ్నను ఉలేో ఖసూత , అనువదిసూత , మర్శయు అనువర్శతసూత  యిేసు ప్రవచంచబడని 
మ స్ట్ియ అని నిర్ూపించాడు. పేతయర్మ మర్శయు ఇతర్ అప సతలుల ప్రకటనల యొకు సతయముకు 
సాక్షయంగా అదుుతాలు చదయడానికన ప్ర్శశుదాధ తయుడు వార్శకన అధికార్ం ఇచాుడు. అప సతలుల కార్యములు 
2:43లో మనము చదువునటటో గా: 

అపుుడు పరతివానికిని భయము కలిగ నత. మరియు అనేక మహతఘకర్యములునత 
స్ూచకకిాయలునత అపొ స్త లుల ద్ఘారా జ్రిగ నత (అపొ స్త లుల కార్యములు 2:43). 

ఈ సువార్త ప్రకటనకు సాక్షులుగా ఉండుటకు పతేయర్మ మర్శయు ఇతర్ అప సతలులకు 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు ఇచున గొప్ప శకనత వ లుగులో చూస్టేత , దదవుడు అప సతలుల సాక్షయమును ఆశీర్వదించాడని 
చెప్ుపటలో ఆశుర్యం లేదు. అప సతలుల కార్యములు 2:41, 47లో వార్శ సాక్షయమును లూకా ఏ విధ్ముగా 
వివర్శంచాడో  వినండి: 

అతని వాకయము అంగమకరించినవార్ు బాపిత స్మము పొ ంద్ిర,ి ఆ ద్ినమంద్త 
ఇంచతమించత మూడువేల మంద్ి చయర్ిబడిరి. . . మరియు పరభువు ర్క్షణ 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పొ ంద్తచతనావారనిి అనతద్ినము వారతిో చయర్ుిచతండనెత (అపొ స్త లుల కార్యములు 
2:41, 47). 

ప ంతకెొసతను దనిమందు మూడువలే మంద ిచదర్ుబడా్ ర్మ! మర్శయు ఈ బాహయ, సంఖ్ాయప్ర్మ నై 
అభివృదిధ  ప్ర్శశుదాధ తు శకనత దావర్ా కల్వగశంది. అయితద సంఘ అభివృదిధ  కేవలం బాహయ సంబంధ్మ ైనది 
మాతరమ ేకాదు. ఆతు శకనత దావర్ా అంతర్గత అభివృదిధ  కూడా కల్వగశంది. అప సతలుల కార్యములు 2:42-
47లో లూకా మాటాో డని మాటలు వినండి: 

వీర్ు అపొ స్త లుల బో ధయంద్తనత స్హవాస్మంద్తనత, రొటటర  విర్ుచతటయంద్తనత 
పరా ర్థన చయయుటయంద్తనత ఎడతెగక యుండిరి .... తమ చర్స్టిథ రాస్తత లనత అమిమ, 
అంద్రికిని వార ివార ిఅకకర్కొలద్ ిపంచిప టిర రి. పరతిద్ినము ద్యవాలయములో 
తపుక కూడుకొనతచత ఇంటింట రొటటర  విర్ుచతచత, ద్యవుని స్తత తించతచత, 
పరజ్లంద్రవిలన ద్యపొ ంద్ినవార ై ఆనంద్ముతోనత నిషకపటమ ైన 
హృద్యముతోనత ఆహార్ము పుచతికొనతచతండిరి (అపొ స్త లుల కార్యములు 
2:42-47). 

ఆర్ంభ క ైసైతవులు అప సతలుల బో ధ్నల ప్రకార్ం జీవిసూత , దదవునికన మర్శయు తోటి విశావసులకు 
తముుతాము అంకనతం చదసుకొనుచుండగా సంఘము అంతర్గతంగా ప ర్శగశంది. ప ంతెకొసతను దినమందు 
ఆతు కుముర్శంప్ు దావర్ా కల్వగశన ఫల్వతాలు సంఘము యొకు ఆర్ంభ దనిాలలో ఆశుర్ాయనిి 
కల్వగశంచాయి. 

ప ంతకెొసుత  దనిముకు ముందు మర్శయు ప ంతెకొసుత  దినమందు ప్ర్శశుదాధ తయుని గూర్శు లూకా 
చదస్టని చర్ును ఇప్పటవిర్కు మనము ప్ర్శశీలన చదశాము గనుక, ప ంతెకొసుత  తర్మవాత, ప్ర్శశుదాధ తయుడు 
సువార్త ప్ర్శచర్యను బలప్ర్చుట ఏ విధ్ముగా కొనసాగశంచాడో  చూచుటకు ఇప్ుపడు స్టదిధముగా 
ఉనాిము. 

ప ంతెకొస్తత  తర్ువాత 
అప సతలుల కార్యములలో, ప ంతెకొసుత  తర్మవాత ఆతు యొకు అదుుతమ ైన కార్యములను లూకా 

అనకేమార్మో  జాా ప్కం చదసుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, మూడు వాకయభాగములను మనము ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. సమర్యలో అనామధదయమ నై నగర్ములో జర్శగశన సంఘటనను మొదటగిా చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, క సైర్శయలో జర్శగన సంఘటనను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, ఎఫ సులో ఆతు 
ప్రతయక్షతను చూదాే ము. యిెర్ూష్లేముకు ఉతతర్మున ఉని సమర్యలో ఆతు ప్ర్శచర్యను చూసూత  
ఆర్ంభించుదము. 

స్మర్య 
అప సతలుల కార్యములు 8:14-17లో, ఆతు ఒక ప్రతదయకమ నై ర్రతిలో విశావసుల మీదికన వచున 

మర్ొక సందర్ుమును లూకా నివదేించాడు. అకుడ లూకా ఏమి వరా శాడో  వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్మర్యవార్ు ద్యవుని వాకయము అంగమకరించిర్ని యెర్ూషలేములోని అపొ స్త లులు 
విని, పేతతర్ునత యోహానతనత వారియొదా్కు పంపిరి. వీర్ు వచిి వార్ు 
పరిశుద్ఘా తమనత పొ ంద్వల నని వారికొర్కు పరా ర్థనచయస్టిరి. అంతకు ముంద్త వారిలో 
ఎవనిమీద్నత ఆయన ద్ిగియుండలేద్త, వార్ు పరభువెనై యేస్త నఘమమున 
బాపిత స్మము మాతరము పొ ంద్యిుండిరి. అపుుడు పేతతర్ునత యోహానతనత 
వారిమీద్ చయతతలుంచగా వార్ు పరిశుద్ఘా తమనత పొ ంద్ిర ి(అపొ స్త లుల కార్యములు 
8:14-17). 

సాధార్ణంగా అప సతలుల కార్యములలో (నేటవిల ), ప్రజలు విశావసములోకన మొదటగిా 
వచునప్ుపడు ప్ర్శశుదాధ తయుడు కుముర్శంచబడతాడు కాని తర్మవాత కాదు. ఈ విష్యంలో, ఇకుడ 
దృషార ంతం ప ంతకెొసుత ను పల ల్వ ఉంది: విశావసులు మార్మమనసుి ప ందని తర్మవాత ఆతును 
ప ందుకునాిర్మ. ఆతు కుముర్శంప్ు అదుుతముగా ప్రదర్శించబడని ప్రతదయకమ ైన సమయము ఇది. ఆతు 
సమర్యుల మీదికన ఈ విధ్ముగా ఎందుకు దగిాడు? 

మంచది, ఆతు యొకు ఈ అసాధార్ణ కుముర్శంప్ుకు ఉతతమ వివర్ణ ఏమిటంటే, సమర్యులు 
క ైైసతవయములోకన అధకి సంఖ్యలో చదర్ుబడని మొదటి సమయమును ఇద ిగుర్శతసుత ంది. మీర్మ జాా ప్కం 
చదసుకొనుచునిటటో గా, దదవుని ర్ాజయము యిరె్ూష్లేము నుండి యూదయ, సమర్య, భూదిగంతముల 
వర్కు విసతర్శంచడానికన యిసేు అప సతలులను నియమించాడు. యూదయలోని యిరె్ూష్లేములో 
ప ంతకెొసతను దనిము ఆర్ంభ బిందువుగా ఉంది. అయితద సమర్యులు మిళ్లత వార్సతవం కల్వగశనవార్మ, 
యూదులు మర్శయు అనుయలు, మర్శయు వార్మ పాత నిబంధ్న ఆదదశాల ప్రకార్ం దదవునిని అర్ాధించర్మ. 
కాబటిర , సువార్త సమర్యకు చదర్మకునిప్ుపడు, ఇద ిఒక నూతన దశను, యిసేు ఆయన శష్యయలను 
నియమించన ప్ని న ర్వేర్మపలో ఒక ప్రధాన మ టటర ను సూచసుత ంది. జాతి సర్శహదుే లు దాటి సువార్త 
మొదటగిా విసతర్ణ చెందని సంఘటన ఇది. సమర్యులను సంఘములో సంప్ూర్ణంగా చదర్ువచుని 
అప సతలులకు మర్శయు ఇతర్ సంఘ సభుయలకు సాక్షమిచదుందుకు ప్ర్శశుదాధ తయుడు ఈ విశావసులకు 
భాష్లలో మాటాో డు అధకిార్ం ఇచాుడు.  

 సమర్యలో ఆతు కార్యమును గూర్శున ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, క సైర్శయను 
చూదాే ము, అకుడ ప ంతకొసుత  దినమందు జర్శగశన సంఘటనను జాా ప్కం చదసుకొన ేవిధ్ంగా 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు సంఘములో మర్ొకుసార్శ ఎలా ప్రతయక్షప్ర్చబడా్ డో  చపె్పబడింది. 

క ైస్రియ 
సమర్యలోని అనామధదయ నగర్ంలో జర్శగశన సంఘటన వల నే, క సైర్శయ ప్ర్శస్టిాతి కూడా 

సువార్త మర్ొక జాతి సర్శహదుే ను దాటి వ ళో్లన మొదటి సమయమును గుర్శతసుత ంది. ఈ సందర్ుములో, 
అనుయలు అధకి సంఖ్యలో కరీసుత నందు విశావసముంచార్మ, ప్రతదయకముగా ర్పమా శతాధపి్తియిెనై కొర్ేిల్వ 
మర్శయు ఆయన కుటటంబము. 

అప సతలుల కార్యములు 10:44-47 పతేయర్మ కొర్ేి ల్వ కుటటంబముకు సువార్త ప్రకటించనప్ుపడు 
ఏమి జర్శగశందో  నివదేసిుత ంది.  
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పేతతర్ు ఈ మాటలు ఇంక చపెుుచతండగా అతని బో ధ వినావార్ంద్రిమీద్ికి 
పరిశుద్ఘా తమ ద్ిగ నత. స్తనాతి పొ ంద్ినవారిలో పేతతర్ుతో కూడ వచిిన 
విశాాస్తలంద్ర్ు, పరిశుద్ఘా తమ వర్ము అనయజ్నతలమీద్ స్యతము కుమమరింప 
బడుట చూచి విభార ంతిన ంద్ిరి. ఏలయనగా వార్ు భాషలతో మాటలాడుచత ద్యవుని 
ఘనపర్చతచతండగా వినిర.ి అంద్తకు పేతతర్ు “మనవల  వీర్ునత పరిశుద్ఘా తమనత 
పొ ంద్ఘర్ు” అని చెపాుడు (అపొ స్త లుల కార్యములు 10:44-47). 

మర్పసార్శ, ప ంతకెొసుత కు సమాంతర్త సపష్రంగా కనిపసిుత ంది: సువార్త నమిునవార్మ భాష్లతో 
మాటాో డిర్శ. క సైర్శయలోని విశావసులు మనవల  ప్ర్శశుదాధ తును ప ందార్మ అని పేతయర్మ చపెపినప్ుపడు, 
బహుశా ప ంతెకొసుత నాడు కుముర్శంచబడని ప్ర్శశుదాధ తును ఆయన సూచసుత నాిడు.  

పాత నిబంధ్నలో, అనుయలు ఇశాీయిలేుతో దదవుడు చదస్టని ప్రతదయకమ నై నిబంధ్నకు వ లుప్ల 
ఉనాిర్మ. మర్శయు నముకమ నై యూదులు మార్మమనసుి ప ందని అనుయలతో తముుతాము 
వేర్మప్ర్చుకునాిర్మ. కాబటిర , అనుయలు మొదటగిా యూదామతములోకన మార్ుబడకుండ కరసీుత ను 
అంగరకర్శంచనప్ుపడు ఆదమి సంఘముకు ఇది ఆశుర్యం కల్వగశంచంది. 

ప్ర్యవసానంగా, అనయ ర్ాజయములకు కూడా తలుప్ు తెర్మవబడంిది అని ప్రతయక్షప్ర్చడానికన 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు ఈ అదుుతమ ైన ర్రతిలో కొర్ేిల్వ మర్శయు ఆయన కుటటంబము మీద 
కుముర్శంచబడా్ డు. అప సతలుల కార్యములు 11:4, 15, 18లోని ఈ మాటలు వినండి, అకుడ అనుయలు 
సువార్త అంగరకర్శంచనప్ుపడు సంఘము ఏ విధ్ముగా సపందించందో  లూకా నివదేించాడు. 

అంద్తకు పేతతర్ు మొద్టనతండి వర్ుస్గా వారికి ఆ స్ంగతి ఈలాగు వివరించి 
చెప ునత ... “నేనత మాటలాడ నఘర్ంభంచినపుుడు పరిశుద్ఘా తమ మొద్ట మన 
మీద్ికి ద్ిగిన పరకార్ము వార ిమీద్ికిని ద్ిగ నత.” ... వార్ు ఈ మాటలు విని మరమేి 
అడ్ము చెపుక అటల యతయ “అనయ జ్నతలకునత ద్యవుడు జీవార్థమ ైన మార్ుమనస్తు 
ద్యచయస్టి యునఘాడని చపెుుకొనతచత ద్యవుని మహ మ పర్చిర”ి (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 11:4, 15, 18).  

ప ంతకెొసుత ను పల ల్వన విధ్ముగా అనయజనుల మీదికన ఆతు దగిశవచుుట దావర్ా, వార్శ 
మార్మమనసుి నిజమ ైనదని, మర్శయు ర్ాజయమును అనయజనుల దావర్ా నిర్శుసాత నని చెపపిన ఆయన 
ప్రణాళ్లక ఆర్ంభమ ైందని ప్ర్శశుదాధ తయుడు తలె్వయజేశాడు. 

సమర్య మర్శయు క సైర్శయలో జర్శగశన ఆతు కార్యమును మనము ఇప్పటివర్కు చూశాము 
గనుక, ఎఫ సులో ఏమి జర్శగశందో  చూచుటకు ఇప్ుపడు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ఎఫ స్ట ్
ఈ సంఘటన అప సతలుల కార్యములు 19:1-6లో నమోదు చదయబడింది, అకుడ ఈ కథనమును 

మనము చదువుతాము: 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌలు ... ఎఫ స్తనకు వచిి కొంద్ర్ు శిషతయలనత చూచి “మీర్ు పరిశుద్ఘా తమనత 
పొ ంద్ితిరా?” అని వార ినడుగగా వార్ు “పరిశుద్ఘా తతమడునఘాడనా స్ంగతియే 
మేము వినలేద్ని” చపెిుర.ి అపుుడతడు ఆలాగ ైతయ “మీర్ు ద్యనినిబటిర  బాపిత స్మము 
పొ ంద్ితిర్ని” అడుగగా వార్ు “యోహానత బాపిత స్మమునతబటిర యే” అని చెపుిరి. 
అంద్తకు పౌలు, “యోహానత తన వనెతక వచతివానియంద్త, అనగా యసే్త నంద్త 
విశాాస్ముంచవల నని పరజ్లతో చెపుుచత, మార్ు మనస్తు విషయమ ైన 
బాపిత స్మమిచెినని చెప ునత.” వార్ు ఆ మాటలు విని పరభువెనై యసే్త నఘమమున 
బాపిత స్మము పొ ంద్ిర.ి తర్ువాత పౌలు వారిమీద్ చయతతలుంచగా పరిశుద్ఘా తమ 
వారిమీద్ికి వచెినత. అపుుడు వార్ు భాషలతో మాటలాడుటకునత 
పరవచించతటకునత మొద్లుప టిర రి (అపొ స్త లుల కార్యములు 19:1-6). 

మర్పసార్శ, ప ంతకెొసుత కు గణనీయమ నై సమాంతర్ాలను మనము చూసాత ము. వార్మ యిసేు 
నామములోకన బాపితసుము ప ందిన పమిుట, ఈ మనుష్యయల మీదకిన ప్ర్శశుదాధ తయుడు దిగశ వచాుడు 
మర్శయు వార్మ భాష్లలో మాటాో డుట మర్శయు ప్రవచంచుట మొదలుప టార ర్మ. 

ఈ వాకయభాగములో, యూదయ మర్శయు సమర్యకు దూర్ముగా, చని ఆస్టియాలోని ఒక 
ప్రధాన నగర్మ ైన ఎఫ సులో ప్ర్శశుదాధ తు కుముర్శంప్ును గూర్శు లూకా వివర్శంచాడు. మనము 
చూచనటటో గా, యిరె్ూష్లేము మొదలుకొని, సమర్య మర్శయు అనయజనులకు ఆతు కార్య విసతర్ణను 
లూకా అప్పటకిే గుర్శతంచాడు. ఇకుడ అసాధ్ర్ణమ నై విష్యమేమిటంటే ఆతును ప ందుకునివార్మ 
బాపితసుమిచుు యోహాను శష్యయలు. బహుశా, వీర్మ సుదీర్ఘంగా వేచచూసుత ని మ స్ట్ియ యిేస్టనేని 
యోహాను బయలుప్ర్చుటకు ముందద బాపితసుమిచుు యోహాను యొకు సాక్షయము ప ంది 
మార్మమనసుి ప ందని యూదులు కావచుు. 

లూకా అప సతలుల కార్యములు ఆర్ంభములో న కను చపెిపన ఒక సమసయకు ఈ సంఘటన 
ముగశంప్ుగా ఉని కార్ణమున లూకా దీనిని ఉదాఘ టించాడు: బాపితసుమిచుు యోహానుకు మర్శయు 
యిేసుకు మధ్య ఉని సంబంధ్ము. మీర్మ దీనిని అప సతలుల కార్యములు 1:5లో చూడవచుు, యిసేు 
తన ప్ర్శచర్యను బాపితసుమిచుు యోహాను ప్ర్శచర్యతో విభదేంిచాడు: 

యోహానత నీళ్ల తో బాపిత స్మము ఇచెి నత గాని కొద్ిా  ద్నిములలోగా మీర్ు 
పరిశుద్ఘా తమలో బాపిత స్మము పొ ంద్ెద్ర్నెనత (అపొ స్త లుల కార్యములు 1:5). 

ఎఫ సులో బాపితసుమిచుు యోహాను శష్యయల మీద ఆతు కుముర్శంచబడని ఈ సంఘటన 
ఆతును తీసుకువచుు యిసేు కార్యము ఒక నూతన సాా యికన చదర్మకుంద ిఅని సూచసుత ంది. 
బాపితసుమిచుు యోహాను శష్యయలు కూడా కరసీుత  అనుచర్మలు కావాల్వ మర్శయు కరీసుత  ఆతు ప ందుకోవాల్వ. 
కరీసుత ను ప్ూర్శతగా హతయత కొనుటలో ప్ర్శశుదాధ తు శకనతలో జీవించడంలో ఎంతమాతరమూ తకుువ కాకుండా 
ఉండడం అనదేి దదవుని చతతమునకు సర్శప్డనిదగిా ఉంది. 

అప సతలులు సంఘ లక్షయయనిి ముందుకు కొనసాగశంచుచుండగా, ర్ాజయప్ు సర్శహదుే లలో వార్శ ప్ని 
ప్ర్శశుదాధ తు యొకు అదుుత కుముర్శంప్ు దావర్ా స్టిార్ంగా నిర్ాా ర్శంచబడిందని లూకా సపష్రం చదశాడు. 
ఆతు శకనత దావర్ా, సువార్త సందదశం యిెర్ూష్లేము మొదలుకొని, యూదయ, సమర్య మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భూదగింతముల వర్కు నిర్ావర్పధ్ముగా విసతర్శంచబడింది. నడేు కూడా, కవేలము ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ాన ే
సంఘము మార్మపచెందుతయంది మర్శయు సువార్తను ప్రభావవంతంగా ప్రకటసిుత ంది. మనము సువార్త 
సందదశముకు దెైవికమ నై మర్శయు ప్రభావవంతమ నై సాక్షులుగా ఉండాలంట ేఆతు శకనతమీద ఆధార్ప్డడం 
నేర్ముకోవాల్వ. 

అపొ స్త లులు 

ఇప్పటివర్కు ప్ర్శశుదాధ తు పాతరను గూర్శు ప్ర్శశీలన చదశాము గనుక, మన ర్ ండవ అంశమును 
చూచుటకు ఇప్ుపడు స్టిదధముగా ఉనాిము: అప సతలులు. కరసీుత  ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమవవక ముందు, 
ఆయన ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచుటకు, సువార్త దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును యిరె్ూష్లేము మొదలుకొని 
భూదగింతముల వర్కు విసతర్శంచుటకు అప సతలులను నియమించాడు. ఈ పాఠం ఆర్ంభములో 
అప సతలుల కార్యములు 1:8లో ఆదిమ సంఘములో ప్ర్శశుదాధ తయుని పాతరను గూర్శున వివర్ణను 
మనము చూశాము. మర్పసార్శ యిసేు ఆయన అప సతలులతో మాటాో డని మాటలు వినండి: 

అయననత పరిశుద్ఘా తమ మీ మీద్ికి వచతినపుుడు మీర్ు శకితన ంద్ెద్ర్ు గనతక 
మీర్ు యెర్ూషలేములోనత, యూద్య స్మర్య ద్యశముల యంద్ంతటనత 
భూద్ిగంతముల వర్కునత నఘకు స్ాక్షుల ైయుంద్తర్ని వారతిో చెప ునత (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 1:8). 

మన పాఠంలోని ఈ సమయంలో, ఈ వచనములో కనిపించద ర్ ండవ విష్యమును మనం 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము: అప సతలుల పాతర. యిసేు ఇకుడ చెపపినటటో గా, అప సతలులు భూదగింతముల వర్కు 
ఆయనకు సాక్షుల ైయుండునటటో  ప్ర్శశుదాధ తయుడు వార్శకన అనుగహీ ంచబడెను. 

ఆదమి సంఘములో, ప్రతికూల ప్ర్శస్టిాతయలలో సువార్తను ప్రకటించన వార్మ “హతసాక్షులు”గా 
లేదా “సాక్షులు”గా పిలువబడా్ ర్మ. అతయంత తీవరమ ైన సందర్ాులలో, కరసీుత కు సాక్షులుగా ఉనివార్మ 
హ ంస్టించబడా్ ర్మ లేదా చంప్బడా్ ర్మ. వాసతవానికన, చాలామంది అప సతలులు ఈ విధ్ముగానే చనిపలయార్మ 
అని సంఘ సాంప్రదాయం మనకు తెల్వయజేసుత ంది. లూకా ఆదమి సంఘమును గూర్శు వరా స్టనిప్ుపడు 
ప్రతికూల ప్ర్శస్టిాతయలలో కరీసుత కు సాక్షులుగా ఉండుట అను ఈ అంశము ఒక పరా ముఖ్యమ నై విష్యంగా 
ఉంది. మర్శయు ఈ విష్యంలో, కరీసుత  కొర్కు ధెరై్యవంతయల ైన మర్శయు సమరా్వంతయల నై సాక్షులుగా 
ఉని అప సతలులకు ఎవర్మ సాటిలేర్మ. 

కరీసుత కు సాక్షులుగా ఉని అప సతలుల పాతర యొకు మూడు కోణములను మనము ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. మొదటిగా, వార్శ సాక్షయము ప్రతదయకమ నైది అను విష్యమును చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, అది 
అధకిార్శకమ నైది అను విష్యమును చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, వార్శ సాక్షయము యొకు వ వైిధ్య 
సవభావానిి చూదాే ము, సువార్త సందదశమును అందించుటలో వార్మ ఉప్యోగశంచన వివిధ్ 
మాధ్యమాలు. అప సతలుల ప్ని యొకు ప్రతదయక లక్షణాలను చూసూత  ఆర్ంభించుదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరతయయకమ ైన 
అప సతలులు కనీసం ర్ ండు కార్ణాలవలో ప్రతదయకమ నైవార్మగా ఉనాిర్మ. ఆర్ంభించుటకు, తమ 

ప్నికొర్కు ఉండవలస్టని లక్షణాలు మర్ొకర్శని అప సతలునిగా పలిువకుండ మినహాయించాయి. 

అవస్ర్తలు 
యిేసు యొకు ప్ండెరండుగుర్మ అప సతలులలో ఒకడెనై ఇసుర్శయోతయ యూదా, ఆయనను 

స్టిలువవయేువార్శకన అప్పగశంచాడు అని మనందర్శకర తెలుసు. తర్మవాత, యూదా తన పరా ణానిి 
తీసుకునాిడు, ప్దకొండు అప సతలులు మాతరా మే ఉనాిర్మ. అటటతర్మవాత, యిసేు ప్ర్లోకముకు 
ఆర్పహణమ నైప్ుపడు, తకనున ప్దకొండుమంది యొకు మొదట ిప్రధానమ నై ప్ని ఏమిటంటే యూదా 
సాా నంలో ప్ండెరండవ అప సతలుని ఎనుికోవడం. 

అప సతలుల కార్యములు 1:21-26లో, కొీతత  అప సతలునికన ఉండవలస్టని లక్షణమును పతేయర్మ ఈ 
విధ్ంగా వివర్శంచాడు. 

“పరభువెైన యసే్త మనయొదా్నతండి పర్మునకు చయర్ుికొనబడని ద్నిము వర్కు, 
ఆయన మన మధయ స్ంచరించతచతండిన కాలమంతయు మనతో కలిస్టియునా 
వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునర్ుతఘథ నమునతగూరిి స్ాక్షయిెై 
యుండుట ఆవశయకమని చపె ునత.” అపుుడు వార్ు ... ఇదా్రిని నిలువబ టిర  ఇటల ని 
పరా ర్థనచయస్టిరి, ... “వీరిదా్రిలో నీవు ఏర్ుర్చతకొనినవానిని కనబర్చతమనిర”ి అంతట 
వార్ు వీరినిగూరిి చీటటల  వయేగా మత్తత య పేర్ట చీట ివచెినత (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 1:21-26). 

అప సతలునిగా ఉండుటకు కావలస్టని ఆవశయకములను ఈ వచనాలు తెల్వయజేసుత నాియి, ఇవనీి 
లేఖ్నములో చపె్పబడని అప సతలులకు ప్రతదయకమ ైనవిగా ఉనాియి. మొదటగిా, వార్మ ప్రతయక్షంగా యిసేు 
నుండ ిబో ధ్ను అందుకోవాల్వ. ర్ ండవదగిా, వార్మ ప్ునర్మతాా నుడెైన యిసేును చూడాల్వ. మర్శయు 
మూడవదగిా, ప్రతయక్షంగా దదవుడద వార్శని నియమించాల్వ. వార్మ యిసేు భూలోక ప్ర్శచర్య సమయములో 
బో ధ్ను అందుకునాిర్మ, ప్ునర్మతాా నుడెనై యిసేును చూశార్మ, మర్శయు వార్ందర్శని యిేస్ట ేసవయంగా 
నియమించాడు కాబటిర  ప్దకొండుమంది అప సతలులు ఈ ష్ర్తయలను చదర్మకునాిర్మ. 

మతీతయకు యిేసు ఆయన భూలోక ప్ర్శచర్య సమయములో బో ధించాడు, ఆయన 
ప్ునర్మతాా నుడెైన యిసేును చూశాడు, మర్శయు చీటటో  వయేుట దావర్ా ప్రతయక్షంగా దదవుడద ఆయనను 
నియమించాడు కాబటిర  ఈయన కూడా ష్ర్తయలను చదర్మకునాిడు. 

మతీతయ తర్మవాత, కవేలము ఒక వయకనత మాతరమే లేఖ్నములో అప సతలునిగా 
నియమించబడా్ డు: పౌలు. యిేసు ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమ ైన తర్మవాత పౌలు అప సతలునిగా 
నియమించబడా్ డు, కాబటిర  ఆయన నియామకమును గూర్శు సంఘముకు సందదహం కల్వగశంది. అయితద 
వాసతవానికన ఆయన ప్ునర్మతాా నుడెనై యిసేును చూశాడు మర్శయు సవయంగా ఆయన నుండి 
నేర్ముకునాిడు, మర్శయు యిసే్టే సవయంగా ఆయనను నియమించాడని లేఖ్నము మనకు బో ధిసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 9:3-6లో లూకా నివదేించనటటో గా, దమసుు మార్గములో 
పౌలు ప్ునర్మతాా నుడెనై యిసేును చూశాడు. అంతదకాక, అప సతలుల కార్యములు 9:15, మర్శయు 22:12-
16లో మనము చదువునటటో గా, దదవుడద సవయంగా ఆయనను ఏర్పర్చుకునాిడు. వాసతవానికన, 
అప సతలుల కార్యములు 9, 22 మర్శయు 26లో నిజమ నై అప సతలుడు అని ఆయన ప్రకటనను 
ధ్ృవీకర్శంచుటకు పౌలు యొకు నియామకమును లూకా మూడుసార్మో  వివర్శంచాడు.  

అయితద యిేసు ఆర్పహణమయియేవర్కు పౌలు విశావసములోకన ర్ాలేదు గనుక ఆయన అర్హతలు 
కొంతవర్కు అసాధార్ణమ నైవని ఆయన ఒప్ుపకునాిడు. 1 కొర్శంథయీులకు 15:8-9లో పౌలు తన 
ప్రతదయకమ ైన అప సతలతవమును ప్రసాత వించాడు: 

అంద్రికి కడపట అకాలమంద్త పుటిర నటటర నా నఘకునత కనబడనెత; 
ఏలయనగా నేనత అపొ స్త లులంద్రిలో తకుకవవాడనత (1 కొరింథీ. 15:8-9) 

మూలాధఘర్మ ైన స్మయం  
ఈ ప్రతదయకమ నై ష్ర్తయలను కల్వగశయుండుటతో పాటటగా, వార్మ సంఘ జీవితంలో మూలాధార్మ ైన 

సమయములో ప్ర్శచర్య చదశార్మ గనుక అప సతలులు ప్రతదయకమ నైవార్మగా ఉనాిర్మ. ఈ ప్రతదయక 
సమయములో, యిసేు కరసీుత  సంఘమును సాా పించద ప్నికన వార్మ నియమించబడా్ ర్మ. వార్మ తమ 
బాధ్యతను న ర్వేర్ాుర్మ కాబటిర  మర్శయు సంఘము వార్శ ప్ునాది మీద స్టిార్ముగా నిల్వచంద ికాబటిర , 
వార్శకన అప్పగశంప్బడని ప్రతదయకమ ైన ప్ని మర్ొకసార్శ చదయవలస్టని అవసర్త లేకపల యింది. 

అప సతలులు సంఘమునకు ప్ునాదగిా ప్నిచదస్టని అనకే సందర్ాులను లూకా నమోదు చదశాడు. 
మునుప్టి పాఠంలో మనము చూచనటటో గా, యిరె్ూష్లేము మొదలుకొని, యూదయ, సమర్య 
మర్శయు భూదగింతముల వర్కు సువార్తకు ప్రధ్మ సాక్షులుగా ఉనివార్మ అప సతలులు. వార్శ సువార్త 
ప్ర్శచర్య దావర్ా, మొదటి క ైైసతవులు యూదా మతము నుండి, సమర్యుల దుర్ాుర్గ ఆర్ాధ్న నుండి, 
మర్శయు అనయ విగీహార్ాధ్న నుండి కరసీుత లోకన వచాుర్మ. వార్శ నాయకతవము దావర్ా, చర్శతరలో మొదట ి
సంఘాలు సాా పించబడా్ యి, వాటలిో సంఘము అనుసర్శంచద ప్దధతయలు ఉనాియి. ఇవి మర్శయు ఇతర్ 
అనకే మార్ాగ లలో, అప సతలులు ఒక ప్రతదయకమ ైన సమయములో ఒక ప్రతదయకమ నై ప్ని చదశార్మ. ఈ 
కాలము మర్ల తిర్శగశర్ాదు, మర్శయు ఈ ప్ని మర్ల ప్ూర్శత చదయవలస్టిన అవసర్త కూడా లేదు. 

ఎఫ స్ట్యులకు 2:19-20లో, అప సతలుల యొకు ప్రతదయక మూలాధార్ పాతరను పౌలు ఈ 
విధ్ముగా సంగీహ ంచాడు. 

ద్యవుని యంటివార్ు కరసా్తత యేస్టే ముఖ్యమ ైన మూలరాయయెై యుండగా 
అపొ స్త లులునత పరవకతలునత వసే్టిన పునఘద్ిమీద్ కటర బడియునఘార్ు (ఎఫ స్ట్.2:19-
20). 

మర్ొక మూలర్ాయి, మర్ొక యిేసు ఉండర్మ. అదద విధ్ంగా, సంఘముకు ప్ునాదగిా ప్నిచదస్టిన 
మర్ొక ప్ునాది, అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతల సమితి ఎప్పటికర ఉండవు. 

దుర్దృష్రవశాతతత , ఆ విధ్మ నై అధికార్ం కల్వగశన అప సతలులు వార్శ మధ్య ప్ర్శచర్య చదసుత నాిర్ని 
నేట ిసంఘాలు చెప్ుపకుంటటనాియి. ఏదదమ నైా, వాసతవిక అప సతలులు తమ ప్నికన కావలస్టిన ప్రతదయక 



అప సతలుల కార్యములు  మూడవ పాఠము: ముఖ్య అంశాలు 

-18- 

వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అర్హత కల్వగశయునాిర్ని లూకా సపష్రం చదశాడు, మర్శయు ఎనిటకిర ప్ునర్ావృతం చదయబడని ప్రతదయకమ నై 
మూలాధార్ సమయములో వార్మ ప్నిచదశార్మ. అప సతలుల యొకు సాక్షయయలు కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో 
మనకు ఉనాియి, కాని నటేి సంఘాలలో ఈ విధ్మ నై అప సతలులను మనము ఆశంచకూడదు. 

అధికారికమ ైన 
అప సతలులు కరసీుత కు ఒక ప్రతదయకమ నై ర్రతిలో సాక్షులుగా ఉనాిర్ని ఇప్పటవిర్కు మనము 

చూశాము గనుక, వార్శ సాక్షయము యొకు అధికార్శకమ నై సవభావమును చూచుటకు స్టదిధముగా 
ఉనాిము. అప సతలుల కార్యములందంతటా అప సతలుల యొకు అధికార్ము అనకే విధాలుగా 
కనిపసిుత ంది, కాని సర్ళత కొర్కు వీటిలో నాలుగు మాతరమే ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా, అప సతలుల 
అధకిార్ము వార్మ చదస్ట ేప్నిలో కనిపసిుత ంది. ర్ ండవదిగా, వార్శ ప్ర్శచర్య మీద దదవుని ఆశీర్ావదములో 
కనిపసిుత ంది. మూడవదగిా, అదుుత కార్యములు చదయు వార్శ శకనత దావర్ా కనుప్ర్చబడుతయంది. మర్శయు 
నాలగవదిగా, వార్మ ప ందుకొనుచుని ప్రతయక్షతల దావర్ా సపష్రం చదయబడుతయంది. వార్శ ప్ని వార్శ 
అధకిార్మును ఏ విధ్ముగా చూపసిుత ందో  ప్ర్శశీలన చదసూత  ఆర్ంభించుదము. 

పని 
“అప సతలుడు,” లేదా గరీకులో అప సలర లోస్ అను ప్దమునకు, పరా ధ్మికంగా ప్ంప్బడినవాడు అని 

అరా్ం. ఇది సాధార్ణంగా సందదశకులను సూచంచుటకు, ఒక ప్నిని న ర్వరే్ముటకు ప్ంప్బడని ఏజ ంటోను, 
మర్శయు ప్ంపని వార్శ ప్క్షమున మాటాో డుటకు ప్ంప్బడని ర్ాయబార్మలను సూచంచుటకు 
ఉప్యోగశంచబడింది. ఉదాహర్ణకు, లూకా 10లో దదవుని ర్ాజయ సువార్తను ప్రకటించడానికన యిేసు డబెెైీ-
ర్ ండు మందిని నియమించనప్ుపడు, వీర్మ కొంతకాలం పాటట కరసీుత  అధికార్మును కల్వగశయుండుటకు 
ప్ంప్బడిన తాతాుల్వక ర్ాయబార్మలుగా ఉనాిర్మ.  

లూకా 10:16లో, యిేసు మిష్నర్రలను ఈ మాటలతో నియమించాడు: 

మీ మాట వినతవాడు నఘ మాట వినతనత, మిముమనత నిరాకరించతవాడు ననతా 
నిరాకరించతనత, ననతా నిరాకరించతవాడు ననతా పంపినవానిని నిరాకరించతనననెత 
(లూకా 10:16). 

ఇకుడ మిష్నర్రలు కరీసుత కు ప్రతినిధ్ులుగా ఉనిటటో  మనం చూసాత ము. మిష్నర్రలను 
స్ట్వకర్శంచనవార్మ కరసీుత ను స్ట్వకర్శంచనటటో , మర్శయు కరీసుత ను స్ట్వకర్శంచనవార్మ ఆయనను ప్ంపినవానిని, 
అనగా తండిరని స్ట్వకర్శంచనటటో  ప్ర్శగణ ంచబడతార్మ. 

దీనికన మించ, లూకా 10:17-19లో మిష్నర్రలు తిర్శగశ వచునప్ుపడు జర్శగశన చర్ును వినండి: 

ఆ డబెబద్మింద్ి శిషతయలు స్ంతోషముతో తిరిగి వచిి, “పరభువా, ద్యయములు 
కూడ నీ నఘమమువలన మాకు లోబడుచతనావని” చపెుగా ఆయన, “స్ాతఘనత 
మ ర్ుపు వల  ఆకాశమునతండి పడుట చూచితిని. ఇద్ిగో పాములనత తయళ్ల నత 
తరర కుకటకునత శతతర వు బలమంతటిమీద్నత మీకు అధికార్ము 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనతగాహ ంచియునఘానత; ఏద్యిు మీ క ంతమాతరమునత హానిచయయద్త” (లూకా 
10:17-19). 

ఆయన వార్శని మిష్నర్రలుగా నియమించనప్ుపడు, యిేసు ఆయన అధకిార్ములో కొంతభాగం 
డెబెైీ -ర్ ండు మందకిన అప్పగశంచాడు. కాబటిర , ఆయన పరా తినిధ్యం వార్శకన ప్రతీక కాదు. బదులుగా, వార్మ 
ఆయన అధకిార్ము ప ందిన ఏజ ంటటో . వార్మ తప్ుపలులేని బో ధ్కులు కాదు, కాని దయయములను 
వ ళోగొటేర  మర్శయు ర్ాజయ ఆగమనమును ప్రకటించద అధకిార్ం కల్వగశనవార్మగా ఉనాిర్మ. 

ఇదద విధ్ంగా, అప సతలులు అధకిార్ం కల్వగశన ర్ాయబార్మలుగా ఉనాిర్మ. కాని అప సతలుల 
కార్యములలో కరసీుత కు వార్మ ప్రతినిధ్ులుగా ఉని విధానం ఇతర్ శష్యయలకు ర్ ండు ముఖ్యమ ైన 
మార్ాగ లలో భినింగా ఉంది. మొదటగిా, అప సతలులు కవేలము సువార్త ప్రకటించుటకు మాతరమే 
కాదుగాని సంఘము యొకు ప్నికన కూడా నియమించబడా్ ర్మ అని లూకా కథనాలు సపష్రం 
చదసుత నాియి. అప సతలుల కార్యములలో అప సతలులు మర్శకొందర్మ వయకుత లను లేదా ప్నిని భర్రతచదయలేదు. 
వార్మ కరసీుత  అప్పగశంచన అధికార్మును కవేలము కొంత సమయం మాతరమే కాకుండ సర్వదా 
కల్వగశయునాిర్మ. ర్ ండవదగిా, కరీసుత  సంఘ సాా ప్న మర్శయు ప్ర్శపాలనకు సంబంధించన ప్రతి 
విష్యమును చర్శుంచద అధకిార్ం అప సతలులకు ఉంది. అప సతలుల కార్యములు 15లో యిరె్ూష్లేము 
సభను గూర్శున నివదేిక సూచంచనటటో గా, అప సతలుల మాటలను సంఘము అంగరకర్శంచాల్వ. వార్మ 
ఇచున తీర్మపలు ఏమ నైా సర్ ేఅవి దదవుని చతతముగా అంగరకర్శంచబడాల్వ. 2 పతేయర్మ 3:2లో అప సతలుల 
అధకిార్మును గూర్శు పేతయర్మ చర్శుంచన విధ్మును వినండ:ి 

... పరభువెనై ర్క్షకుడు మీ అపొ స్త లుల ద్ఘారా ఇచిిన ఆజ్ఞ నత మీర్ు జ్వఞ పకము 
చయస్టకిొనవల ననత విషయమునత మీకు జ్వఞ పకముచయస్టి మీ మనస్తులనత 
రేపుచతనఘానత (2 పేతతర్ు 3:2). 

ఇకుడ పతేయర్మ సూచసుత నిటటో గా, అప సతలులు యిసేు యొకు చతతము మర్శయు బో ధ్నకు 
నముకమ నై దాసులుగా ప్నిచదశార్మ గనుక వార్శ మాటలను స్ట్వకర్శంచాల్వ.  

ఇప్పటివర్కు అప సతలుల పాతరను చర్శుంచాము గనుక, సువార్త వాయపిత  దావర్ా దదవుడు వార్శ 
ప్రతదయకమ ైన ప్ర్శచర్యను ఏ విధ్ముగా ఆశీర్వదించాడో  ఇప్ుపడు ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

ఆశీరాాద్ము 
అప సతలుల కార్యములలో, అప సతలులు సువార్త ప్రకటించన ప్రతిసార్శ మార్మమనసుి 

ప ందినవార్శని వార్శకన అప్పగశంచుట దావర్ా దదవుడు వార్శని ఆశీర్వదించాడు. మనము చూచనటటో గా, 
ప ంతకెొసతను దనిమందు పేతయర్మ చదస్టని ప్రసంగం సంఘమును 120 మంద ినుండి 3,000 మంది వర్కు 
అభివృదిధ  చదస్టింది. మర్శయు ఇవివధ్మ ైన ఆశీర్ావదము అప సతలుల కార్యములందంతటా కొనసాగశంది.  

ఒక ర్చయితగా, సంఘము యొకు ఈ బాహయ, సంఖ్ాయప్ర్మ ైన అభివృదిధ  దదవుని ఆమోదముకు 
మర్శయు శకనతకన నిదర్ినమని లూకా తన పాఠకులకు నరే్శపంచడానికన జాగీతత  వహ ంచాడు. ఆయన దీనిని 
చదస్టని ఒక మార్గము గౌర్వనీయుడెనై గమల్వయిేలు మాటలను ఉలేో ఖంచుట. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుల కార్యములు 5:38-39లో, గమల్వయిలేు సభ యిదెుట అప సతలులను గూర్శు ఈ 
మాటలు ప్ల్వకాడు: 

ఈ మనతషతయల జ్ోలికి పో క వారిని విడచిిప టటర డి. ఈ ఆలోచనయెనైనత ఈ 
కార్యమ ైననత మనతషతయలవలన కలిగినద్ఘయెనఘ అద్ి వయర్థమగునత. ద్యవునివలన 
కలిగినద్ఘయెనఘ మీర్ు వారనిి వయర్థపర్చలేర్ు; మీరొకవళే్ ద్యవునితో 
పో రాడువార్వుద్తర్ు స్తమీ (అపొ స్త లుల కార్యములు 5:38-39). 

ఈ దృకోుణం నుండి చూస్టేత , ప్ర్శశుదాధ తయుడు వార్శకన శకనతనిచు వార్శ ప్ర్శచర్యను 
ధ్ృవీకర్శంచాడనడానికన అప సతలుల యొకు ఆశీర్ావదకర్మ ైన సువార్త ప్ర్శచర్య ర్మజువుగా ఉంది.  

వార్శ ప్ని మర్శయు వార్శ ప్ర్శచర్యప  ైదదవుని సంఖ్ాయప్ర్మ నై ఆశీర్ావదము దావర్ా ఇవవబడని 
ర్మజువుతో పాటటగా, అప సతలుల యొకు అధికార్మును వార్శ ప్ర్శచర్యలో భాగంగా ఉని అదుుతాలలో 
కూడా చూడవచుు.  

అద్తుతఘలు 
బెైబిలందంతటా, అదుుతాల యొకు ప్రధాన విధ ిఏమిటంట,ే దదవుని ర్ాయబార్మలు సతయము 

మాటాో డతార్మ మర్శయు దదవుడు అప్పగశంచన అధికార్మును కల్వగశయుంటార్మ అని ధ్ృవీకర్శంచుట. 
నిర్గమకాండములో, మోషే సతయ దదవుని ప్క్షమున మాటాో డుచునాిను అని ధ్ృవీకర్శంచుటకు ఫర్ప 
యిెదుట అనేక అదుుత కార్ాయలు చదశాడు. 1 మర్శయు 2 ర్ాజులలో, ఏల్వయ మర్శయు ఎలీష్ చదస్టని 
అదుుతాలు, వార్శ ప్రవచనాలు మర్శయు బో ధ్నలు దదవుని నుండి వచునవని ధ్ృవీకర్శంచాయి. 
సువార్తలలో, యిసేు తానే కరీసతని, దదవుడు అభిషకేనంచన స్టేవకుడని, తన ప్రజలను ర్క్షించ పాల్వంచుటకు 
ప్ంప్బడిన ప్రవకతయని ధ్ృవీకర్శంచడానికన అదుుత కార్ాయలు చదశాడు. 

మర్శయు అదద విధ్ంగా, అప సతలుల కార్యములలో అప సతలులు చదస్టని అదుుతాలు కరసీుత ను 
గూర్శున వార్శ సాక్షయము నిజమని నిర్ూపించాయి. అప సతలుల కార్యములు 5:16లో అప సతలులు 
ర్పగులను సవసాప్ర్చార్మ. అప సతలుల కార్యములు 14:8లో కుంటవిాడిని బాగుచదశార్మ. అప సతలుల 
కార్యములు 9:40లో, చనిపలయిన వయకనతని లేపార్మ. అప సతలుల కార్యములు 13:11లో, దుష్యర లను 
బాధించార్మ. అప సతలుల కార్యములు 12:10లో, చరె్సాల నుండి తపపించుకునాిర్మ. అప సతలుల 
కార్యములు 27:44లో ఓడ బదేల ైనప్ుపడు తపపించుకొని దర్శచదర్ార్మ, మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 
28:3లో విష్సర్పప్ు కాటటను తపపించుకునాిర్మ. వాసతవానికన, అప సతలుల కార్యములు 5:15 ప్రకార్ం, 
వార్శ శకనత బహు గొప్పది గనుక పేతయర్మ నీడ ప్డని ప్రతియొకుర్మ సవసాప్డా్ ర్మ. మర్శయు అప సతలుల 
కార్యములు 19:11-12 ప్రకార్ం, పౌలు ముటటర కొనిన బటరలు దయయములను వ ళోగొటిర  ర్పగులను 
సవసాప్ర్చాయి. ఇటటవంట ిశకనతవంతమ ైన అదుుతాలు దదవుని నుండి మాతరమ ేకలుగుతాయి, 
అప సతలులు నిజముగా ఆయన యొకు అధికార్శకమ నై సాక్షులు అని ఇవి ర్మజువు చదసాత యి. 

ఇందుమూలముగాన ేపౌలు తాను చదస్టిన అదుుతాలను 2 కొర్శంథీ. 12:12లో ఈ విధ్ంగా 
వర్శణంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్ూచక కిాయలనత, అద్తుతములనత, మహతఘకర్యములనత చయయుటవలన, 
అపొ స్త లుని యొకక చిహాములు పూర్ణమ ైన ఓరిమితో మీ మధయనత నిజ్ముగా 
కనతపర్చబడెనత (2 కొరింథీ. 12:12). 

ప్ర్శశుదాధ తయుని చదత అధికార్ం ప ందిన అదుుత కార్యములు అప సతలునికన చహిముగా 
ఉనాియి, కరసీుత కు మర్శయు ఆయన ప్నికన నిజాయితీగా సాక్షయమిసుత నాిర్మ అని చపె్పడానికన ర్మజువుగా 
ఉనాియి. 

ఇప్పటివర్కు మనము అప సతలుల ప్నిని, వార్శ సువార్త వాయపితప  ైదదవుని ఆశీర్ావదమును, 
మర్శయు వార్శ అదుుతాలను చూశాము గనుక, వార్మ ప ందుకొనిన ప్రతయక్షత వార్శ అధికార్ముకు 
ర్మజువుగా ఎలా ఉప్యోగప్డంిదో  చూచుటకు ఇప్ుపడు స్టిదధముగా ఉనాిము. 

పరతయక్షత 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు అప సతలులకు మార్గదర్ికతవం ఇచు, సతయ సువార్తను వ లోడచిదయడానికన, 

సంఘములో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికన, సంఘము ప్ర్శప్కవతలో వృదిధ  ప ందునటటో  ఆకృతిక అంశాలను 
ర్ూప ందించడానికన కృప్ననుగహీ ంచాడని లూకా చాలాసార్మో  నమోదు చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల 
కార్యములు 10లో, పతేయర్మ దదవుని నుండి దర్ినం ప ందుకునాిడు, అనుయలను యూదా మతములోకన 
మార్ుకుండా నేర్మగా సంఘములో చదర్ముకోవచుని అది ఆయనకు బో ధించంది. మర్శయు అప సతలుల 
కార్యములు 16లో, మాస్టిదోనియలో సువార్త ప్రకటించ ర్ాజయ సువార్త గొప్పగా వాయపించాలను దర్ినం 
పౌలు ప ందుకునాిడు. 

లూకా వాసతవిక పాఠకులకు, మర్శయు తకనున ఆదమి సంఘముకు, అప సతలుల ప్ని, ప్ర్శచర్యలో 
ఆశీర్ావదము, నిర్ాా ర్శంచు అదుుతాలు, మర్శయు ప్రతయక్షత వార్శ నిసింకోచమ నై అధికార్ముకు 
ధ్ృవీకర్ణలుగా ఉనాియి. మర్శయు అప సతలుల కార్యములందంతటా లూకా చపెిపనటటో , ఆదిమ 
సంఘము అప సతలుల యొకు బో ధ్లను తీర్మపలను అంగరకర్శంచ ఆమోదించుట దావర్ా వార్శ 
అధకిార్శకమ నై సాక్షయముకు మర్శయు నాయకతవముకు సపందించంది. మర్శయు అదద విధ్ంగా, 
అప సతలుల కార్యములు వంట ిప్ుసతకాలలోని వార్శ బో ధ్నల సార్ాంశాల దావర్ా మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో 
ధ్ృవీకర్శంచబడిన వార్శ ర్చనల దావర్ా ఆధ్ునిక క ైైసతవులు కూడా కరీసుత  యొకు ఈ అధకిార్శకమ ైన 
ర్ాయబార్మలకు లోబడాల్వ. 

అప సతలుల సాక్షయము యొకు ప్రతదయకమ ైన మర్శయు అధికార్శకమ నై సవభావమును దృషిరలో 
ఉంచుకొని, వార్మ మర్శయు వార్శ అనుచర్మలు కరసీుత  సువార్తను ప్రప్ంచముకు తీసుకువ ళలో టలో 
సాక్షులుగా ఉని వివిధ్ మార్ాగ లను ప్ర్శశీలన చదయడానికన మనం స్టిదధముగా ఉనాిము. 

వివిధ మారాా లు 
అప సతలులు మర్శయు వార్శ అనుచర్మలు అప సతలుల కార్యములందంతటా కరసీుత కు సాక్షులుగా 

ఉని వివిధ్ మార్ాగ లను గూర్శున మన చర్ు ర్ ండు భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. మొదటగిా, 
కరీసుత కు సాక్షమిచుుటకు ఉప్యోగశంచద వివిధ్ ప్దధతయలను మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, వార్మ ఈ 



అప సతలుల కార్యములు  మూడవ పాఠము: ముఖ్య అంశాలు 

-22- 

వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాక్షయమును అందించన వివిధ్ సందర్ాులను మనము చూదాే ము. అప సతలుల కార్యములలో వార్మ 
ఉప్యోగశంచన వివిధ్ ప్దధతయలను మొదట చూదాే ము. 

పదా్తతలు 
కరీసుత ను ప్రప్ంచానికన అందించుటకు అప సతలులు మర్శయు వార్శ అనుచర్మలు ఉప్యోగశంచన 

ప్దధతయలను వివర్శంచడానికన ల కులేననిి మార్ాగ లు ఉనిప్పటికర, ఆర్మ పరా ధ్మిక విధానలను గూర్శు 
ఆలోచంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. మొదటిగా, ర్పమా సామాా జయమంతటా తెల్వయజయేబడని 
సంఘటనలను, ప్రతదయకముగా యిేసు కరసీుత  యొకు జీవితము, మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నము 
వంట ివిష్యాలను సూచంచుట దావర్ా వార్మ చర్శతరను నివదేించార్మ.  

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 26:26లో, ర్ాజ నై అగశపీ్పతో పౌలు ఈ మాటలు 
మాటాో డాడు: 

రాజు ఈ స్ంగతతల ర్ుగునత గనతక అతని యెద్తట ననేత ధెైర్యముగా మాటలాడు 
చతనఘానత; వాటిలో ఒకటియు అతనిక ిమర్ుగ ైయుండ లేద్ని ర్ూఢిగా 
నముమచతనఘానత; ఇద్ి యొక మూలనత జ్రిగిన కార్యము కాద్త (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 26:26) 

ఈ వాకయభాగములో, ఆయన మర్శయు సంఘము ప్రకటించు పరా ధ్మిక సతాయలు పరా చీన 
ప్రప్ంచంలో సుప్రస్టిదధ  సంఘటనలు అని తలె్వయజయేుట పౌలు యొకు ముఖ్యమ ైన బిందువు 
అయుయనిది. ఇలాట ిచార్శతిరక సంఘటనలను నివదేించుట అప సతలులు అవిశావసులకు 
సాక్షయమిచునప్ుపడు ఉప్యోగశంచన ఒక సాధ్ర్ణ ప్దధతిగా ఉంది.  

ర్ ండవదగిా, అప సతలులు తమ యొకు సువార్త ప్రయాసకు మదేతయగా ఉండుటకు లేఖ్న 
సతాయలను తర్చుగా నివేదించార్మ. యూదా పాఠకులతో మాటాో డదడప్ుపడు, తర్చూ పాత నిబంధ్నను 
ఉలేో ఖంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 3:22లో, యిసేు సుదీర్ఘ కాలముగా వేచ చూసుత ని 
మ స్ట్ియ అని యూదులకు నిర్ూపించడానికన పతేయర్మ మోష ేమాటలను నివేదించాడు. అప సతలుల 
కార్యములు 23:6లో, పౌలు పాత నిబంధ్న లేఖ్నాల నుండి తీసుకొనబడిన మృతయల ప్ునర్మతాా నమును 
గూర్శున యూదుల నముకమును నివదేించాడు. 

మూడవదగిా, అనుయలతో మాటాో డునప్ుపడు, ప్రకృతిలోని దదవుని ప్రతయక్షతను మర్శయు 
అనయమతములలో కనిపించద నిజమ నై నముకాలను అప సతలులు నివదేించార్మ. ఉదాహర్ణకు, 
అప సతలుల కార్యములు 17:24-27లో, ఏథనెుిలో సువార్త ప్రకటనకు ఆర్ంభ బిందువుగా దదవునిప  ై
మర్శయు మానవ చర్శతరప ై సాధార్ణ అనయమత దృకపథాలను పౌలు ఉప్యోగశంచాడు. అకుడ ఆయన 
చెపపినద ివినండి:  

జ్గతతత నత అంద్లి స్మస్త మునత నిరిమంచిన ద్యవుడు తఘనే ఆకాశమునకునత 
భూమికిని పరభువెైయునాంద్తన హస్త కృతముల ైన ఆలయములలో నివస్టింపడు. 
ఆయన అంద్రకిిని జీవమునత ఊపిరనిి స్మస్త మునత ద్యచయయువాడు గనతక 
తనకు ఏద్ెనైనత కొద్తవ యునాటటర  మనతషతయల చయతతలతో స్టవేింపబడువాడు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాడు. మరియు యావద్ూుమి మీద్ కాపుర్ముండుటకు ఆయన యొకని నతండి 
పరతి జ్వతి మనతషతయలనత స్ృషిర ంచి, వార్ు ఒకవేళ్ ద్యవునిని తడవులాడి 
కనతగొంద్తరేమోయని, తనతా వెద్కు నిమితత ము నిర్ణయకాలమునత వార ి
నివాస్స్థ లము యొకక పొ లిమేర్లనత ఏర్ుర్చెనత. ఆయన మనలో ఎవనికిని 
ద్ూర్ముగా ఉండువాడు కాడు. మనమాయనయంద్త బరద్తకుచతనఘాము, 
చలించతచతనఘాము, ఉనికి కలిగియునఘాము (అపొ స్త లుల కార్యములు 17:24-
27). 

ఇకుడ పౌలు ప్రసుత తించన దృకపథాలు కవేలము క ైైసతవులు మర్శయు యూదులవి మాతరమే 
కాదుగాని చాలామంది అనుయలు కూడా కల్వగశయునాిర్మ. వాసతవానికన, ఏథనెుిలో అర్ేయొప్గు సభలో 
పౌలు అనయమత సాహ తాయలను కూడా నివదేించాడు. అప సతలుల కార్యములు 17:28లో ఆయన చపెిపనది 
వినండి: 

“మనమాయనయంద్త బరద్తకుచతనఘాము, చలించతచతనఘాము, ఉనికి 
కలిగియునఘాము.” అటటవల , “మనమాయన స్ంతఘనమని” మీ కవీశార్ులలో 
కొంద్ర్ునత చపెుుచతనఘార్ు (అపొ . 17:28). 

ఇకుడ పౌలు ఏథనెుిలో కరసీుత  కొర్కు సాక్షయమిచునప్ుపడు, క ైసైతవయము ప్టో తన 
అభిపరా యమును నిర్శుంచుటకు గరకీు కవీశవర్మల యొకు ర్చనలను నివేదసిుత నాిడు. 

నాలగవదిగా, అప సతలులు కరసీుత ను ఇతర్మలకు ప్ర్శచయం చదస్టనిిప్ుపడు, తమ వయకనతగత 
అనుభవాలను నివేదించార్మ. అప సతలుల కార్యములలో, పౌలు ఈ ప్దధతిని ఉప్యోగశంచనటటో  లూకా 
అనకేచపటో చెపాపడు. ఉదాహర్ణకు, దమసుు మార్గమందు ఆయనకు కల్వగశన మార్మమనసుి 
అనుభవమును పౌలు సూచంచాడు, దనీిని లూకా అప సతలుల కార్యములు 9లో నివదేించాడు. ఈ 
అనుభవమును అప సతలుల కార్యములు 22లో యూదుల సమూహము యిదెుట చెపాపడు, మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములు 26లో ర్ాజ నై అగశపీ్ప యిదెుట వివర్శంచాడు. 

ఐదవదిగా, అప సతలులు ప్రకటంిచన సువార్త సతయమును ధ్ృవీకర్శంచుటకు వార్మ అనకే 
అదుుతకార్ాయలు మర్శయు సూచక కనీయలు చదశార్మ. ఈ పాఠంలో ఇంతకుముందు మనము 
చూచనటటో గా, అప సతలుల కార్యములు అప సతలులు చదస్టిన అదుుతాలతో నిండిపల యింది. ఆతు అదుుత 
కార్యములు చదయుటకు అప సతలులకు శకనతనిచునప్ుపడలాో , యిేసు కరసీుత కు సాక్షులుగా వార్శని 
ధ్ృవీకర్శంచాడు.  

ఆర్వదగిా, అప సతలులు కరీసుత  ప్టో వార్శకుని విధదయత దావర్ా సాక్షమిచాుర్మ. వార్మ ప్రజలను 
కరీసుత వ పై్ు నడపిించడానికన వార్మ ప ందుకుని శదీధను నిర్ంతర్ం ఉప్యోగశంచార్మ, మర్శయు 
హ ంస్టించబడనిప్ుపడు లేదా బదెిర్శంచబడనిప్ుపడు కూడా తమ పలిుప్ును విడిచప టరడానికన 
నిర్ాకర్శంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 14లో, లుసత రలోని ప్రజలు పౌలు మర్శయు 
బర్ిబాను ఆర్ాధించుటకు ప్రయతిించనప్ుపడు, తాను సామానయ మానవుడను అని చెపపి, ప్రజలను 
దదవునివ పై్ు తిర్మగమని న కను చెపాపడు. మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 4లో, ప దేల సభ 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలులను బెదరి్శంచ సువార్త ప్రకటనను ఆపవిేయుమని ఆజాా పించనప్ుపడు, మౌనముగా ఉండుటకు 
అప సతలులు నిర్ాకర్శంచార్మ. అప సతలుల కార్యములు 5:28-29లో మనము చదువునటటో గా: 

పరధఘనయాజ్కుడు వారిని చూచి, “మీర్ు ఈ నఘమమునతబటిర  బో ధింపకూడద్ని 
మేము మీకు ఖ్ండితముగా ఆజ్వఞ పింపలేద్ఘ? ... అంద్తకు పతేతర్ునత 
అపొ స్త లులునత “మనతషతయలకు కాద్త ద్యవునికే మేము లోబడవల నత గద్ఘ!” 
(అపొ స్త లుల కార్యములు 5:28-29). 

అప సతలులు సువార్తకు సాక్షుల ైయుండగా వివిధ్ ప్దధతయలను ఉప్యోగశంచార్మ. మర్శయు వార్శ 
బో ధ్నలు మర్శయు ఉదాహర్ణల దావర్ా, ఆదిమ సంఘముకు కూడా అదద విధ్మ నై శక్షణ ఇచాుర్మ. 
మనము కూడా సువార్తకు సాక్షులుగా ప్నిచదసుత నిప్ుపడు మనము పాటించాలని దదవుడు కోర్మచుని 
అనకే ప్దధతయలను వ దకుటకు అప సతలుల కార్యములలో లూకా నివదేికలోని ఈ లక్షణము ప్రతి 
యుగములోని క ైసైతవులను పల ర తిహ ంచాల్వ.   

కరీసుత కు సాక్షయమివవడానికన అప సతలులు ఉప్యోగశంచన వివిధ్ ప్దధతయలతో పాటటగా, వార్మ కరసీుత  
కొర్కు సాక్షయమిచున విభిని సందర్ాులను మనం ప్ర్శగణ ంచాల్వ. 

స్ంద్రాులు 
అప సతలుల కార్యములలో అప సతలులు సువార్తకు సాక్షయమిచున వివిధ్ సందర్ాులను 

సంగీహ ంచడానికన అనేక మార్ాగ లునాియి. అయితద సపష్రత కొర్కు, ఈ సందర్ాులను నాలుగు 
వర్గములుగా వర్రగకర్శంచుదాము. మొదటగిా, బహ ర్ంగ ఉప్దదశాలు ఉనాియి. అనగా ప్రసంగాలు, 
సమాధానమిచుు ప్రసంగాలు, లేదా ఇతర్ ర్కముల ైన ప్రసంగాల దావర్ాగానీ అప సతలులు బహ ర్ంగ 
ప్రదదశాలలో ప దే సంఖ్యలో ఉని ప్రజలతో మాటాో డని సంఘటనలు ఇకుడ మన మనసుిలో ఉనాియి.  

ఇవివధ్మ నై సందర్ాులలో, వార్మ మాటాో డుచుని శరీతల ప్రకార్ం మాటలను ఎనుికొనుటలో 
అప సతలులు జాగతీత  వహ ంచార్మ. ఈ పాఠంలో ఇంతకుముందు మనము చూచనటటో గా, వార్మ 
యూదులతో ఒక విధ్ంగాను మర్శయు అనుయలతో మర్ొక విధ్ముగాను మాటాో డార్మ. 

ర్ ండవదగిా, అప సతలులు సంభాష్ణ లేదా తర్ుము సందర్ాులలో సాక్షయమిచాుర్మ. ఈ 
సందర్ుంలో, ప్రతివాదనలు చదయడానికన ప్రజలను పలిచదవార్మ, మర్శయు అప సతలులు సువార్తను 
సమర్శాంచాలని భావించార్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 19లో, ఎఫ సులో తయర్నుి అను 
ఒకని పాఠశాలలో పౌలు తర్శుంచాడు, ఇకుడ సాధార్ణంగా జనసమూహము యిదెుట అలంకార్శక 
న ైప్ుణయత మర్శయు కొీతత  ఆలోచనలు ప్ర్రక్షించబడతాయి.  

మూడవదగిా, అప సతలుల కార్యములలో అప సతలులు మర్శయు వార్శ అనుచర్మలు గృహాలలో 
సాక్షయమిచాుర్మ. పరా చీన ప్రప్ంచంలో, గృహాలలో కవేలము తలో్వదండుర లు మర్శయు వార్శ పలోిలు మాతరమే 
కాక ఎకుువమంద ిఉండదవార్మ. అనేకమంది బంధ్ువులు, స్టేిహ తయలు మర్శయు దాసులు ఉండదవార్మ. 
కాబాటిర , అప సతలుల కార్యములలో గృహాలను గూర్శు మనము చదవిినప్ుపడు, బంధ్ువులు అనగా 
పిలోలు, తాతలు మాములు, అతతలు మామలు, అదద విధ్ంగా ఉదో యగులు స్టవేకులు మర్శయు అనకే 
సందర్ాులలో బానిసలను కూడా మనం ఊహ ంచాల్వ. ఇంటలోి్వపాదిని ల కనుస్టేత  సుమార్మ 15 నుండి 20 
మంది సభుయలు ఉంటార్మ. అప సతలుల కార్యములలో అనకే చపటో అప సతలులు గృహాలలో సాక్షయమిచుు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణలు మనకు కనిపిసాత యి, అధాయయము 10లో పతేయర్మ కొర్ేిల్వ గృహముతో మాటాో డుట; 
అధాయయము 16లో, పౌలు లూదియ మర్శయు ఫిల్వప్ప చరె్సాల నాయకుని కుటటంబముతో మాటాో డుట. 

నాలగవదిగా, అప సతలుల కార్యములలో వయకనతగతంగా సువార్త ప్రకటన ఉదాహర్ణలు కూడా 
ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 25లో, వయకనతగతంగా ర్ాజ నై అగశపీ్పతో పౌలు 
మాటాో డాడు, తన మాటలను అగశపీ్ప జాా నము మర్శయు అనుభవముకు తగగటటర గా ర్ూప ందంిచాడు. 

సంక్షపి్తంగా, అప సతలులు కవేలము కొనిి ప్రతదయక మార్ాగ లలో లేదా ప్రతదయక సందర్ాులలో మాతరమే 
తమ సాక్షయమును ప్ర్శమితం చదయలేదు. అప సతలుల కార్యములను మనము అవలోకనము 
చదసుత నిప్ుపడు, వార్మ ప్రతి అవకాశానిి సదివనియోగం చదసుకుంటట, ప్రతి శరీతలకు తగశన విధ్ంగా 
సువార్తను ప్రకటించటం మనం చూసాత ము. ఇలా చదయుట దావర్ా, అప సతలులు మనకు ఒక మాదిర్శని 
ఇచాుర్మ, మన శరీతలకు తగశన సువార్త అంశాలను, మర్శయు ప్రతి అవిశావస్ట ిజీవితానికన తగశన సువార్తను 
ప్రకటించద ప్రతదయక మార్ాగ లను కనుగొనుమని బో ధించార్మ.  

స్ంఘము 

ప్ర్శశుదాధ తు మర్శయు అప సతలులు అను అంశాలను ఇప్పటవిర్కు మనము చూశాము గనుక, 
మన మూడవ ముఖ్య అంశమును చూచుటకు ఇప్ుపడు స్టదిధముగా ఉనాిము: అప సతలులు సాా పించన 
సంఘము. 

సంఘము అను అంశమును ర్ ండు మార్ాగ లలో ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటగిా, సంఘ 
అవసర్తను చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, అప సతలుల యొకు ప్నిని కొనసాగశంచుటకు వార్శ నుండి 
సంఘము ప ందుకుని స్టదిధపాటటను చూదాే ము. సంఘ అవసర్తను మొదటగిా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

అవస్ర్త 
తన సంఘమును సాా పించుమని కరసీుత  అప సతలులకు ఆజాా పించాడు. ఎందుకని? కరీసుత  సువార్తను 

ప్రప్ంచమంతటికర తీసుకొనివ ళలో ట కొదిేమందవిలో కాదు అని అప సతలులకు తలెుసు; ప్రతి ర్ాజయములో 
ర్ాజయ సువార్త ప్రకటించాలంట ేసాక్షుల సమూహము వార్శకన అవసర్ం.  

అప సతలుల లక్షయయనిి న ర్వేర్ుడానికన సంఘముకు అవసర్మ నై ర్ ండు విష్యాలను మనము 
చూదాే ము. మొదటగిా, అప సతలుల యొకు భౌతికప్ర్మ ైన ప్ర్శమితయలను చూదాే ము, వార్శకన 
నియమించబడని బాధ్యతను వార్మ భౌతికంగా సాధించలేకపలయార్మ అను సతయము. ర్ ండవదిగా, వార్శ 
యొకు తాతాుల్వక ప్ర్శమితయలను చూదాే ము, వార్మ ఒక సాధార్ణ మానవ జీవిత కాలవయవధిని 
గడుప్ుతార్మ మర్శయు భవిష్యత్ తర్ాలకు సాక్షులుగా ఉండలేర్మ అను సతయము. అప సతలుల యొకు 
భౌతిక ప్ర్శమితయలను చూసూత  ఆర్ంభించుదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భౌతిక పరిమితతలు 
మనము ఇంతకుముందు చూచనటటో గా, సువార్త ప్రకటన దావర్ా కరసీుత కు సాక్షులుగా ఉండుట 

అనదేి అప సతలుల బాధ్యతగా ఉంది. కానీ వార్మ తమకుతామే ప్రప్ంచమంతటకిర “సజీవ ప్తిరకలు”గా 
ఉండలేర్మ. ఈ సమసయకు ప్ర్శషాుర్ంగా, పరా మాణ కమ నై సాక్షులుగా ఉండాలను బాధ్యతను అప సతలులు 
సంఘముకు అప్పగశంచార్మ. అప సతలుల సువార్త దావర్ా సంఘములో ప్రజలు చదర్ుబడుతయండగా, ఈ 
విశావసులు కూడా తమ వంతయ “సజీవ ప్తిరకలు”గా ఉనాిర్మ. వార్మ సువార్తను జీవించార్మ, యిేసును 
గూర్శు తమ ప ర్మగువార్శకన మర్శయు కుటటంబ్బకులకు సాక్షయమిచాుర్మ. వార్శలో కొందర్మ మిష్నర్రలు 
మర్శయు సువార్శతకులు కూడా అయాయర్మ. ఈ విధ్ముగా, సంఘము దాని ప్నిని చదయుచుండగా ప్రతి 
యుగములో పరా మాణ కమ ైన సువార్త ప్రకటనకు ఒక సవయం-ప్రతిర్ూప్ నమూనాను అప సతలులు 
సృషిరంచార్మ. ఖ్చుతంగా చెపాపలంటే, అప సతలుల ప్రసంగంలో ఉనిటటవంట ిఅదద అధకిార్ంతో మర్శయు 
అదుుతాల ధ్ృవీకర్ణతో సంఘము సువార్త ప్రకటించలేకపలయింది. ఏదదమ ైనా, ప్ర్శశుదాధ తయుడు 
జీవితాలలో మర్శయు మాటలలో సంఘము యొకు పరా మాణ కమ ైన సాక్షయము దావర్ా ప్ని చదయడానికన, 
మర్శయు ఈ మాధ్యమము దావర్ా అనకేమంది కొీతత  విశావసులను చదర్ుడానికన ఇప్పటికర 
ఇష్రప్డుచునాిడు. 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 11:19-21 హ ంస వలన చెదర్శయుని విశావసులను 
గూర్శు ఏమి చబెుతయందో  వినండి: 

[వార్ు] యూద్తలకు తపు మర ిఎవనికిని వాకయము బో ధింపక, ఫేనీకే, కుపర, 
అంతియొకయ పరద్యశములవర్కు స్ంచరించిరి. ... వీర్ు అంతియొకయకు వచిి 
గమాస్త ద్యశపువారతిో మాటలాడుచత పరభువెనై యసే్తనత గూరిిన స్తవార్త  పరకటించిరి; 
పరభువు హస్త ము వారిక ితోడెయైుండనెత గనతక నమిమన వార్నేకులు పరభువుతటటర  
తిరిగిర ి(అపొ స్త లుల కార్యములు 11:19-21). 

అప సతలుల యొకు భౌతిక ప్ర్శమితయలను గూర్శున ఈ అవగాహనతో, వార్శ మర్ణము వలన 
కల్వగశన తాతాుల్వక ప్ర్శమితయలను చూదాే ము. 

తఘతఘకలిక పరిమితతలు 
యిేసు తిర్శగశ వసాత డని అప సతలులు నమాుర్మ, కాని ఎప్ుపడు వసాత డు అనే విష్యం వార్శకన 

తెల్వయదు. అప సతలుల కార్యములు 12లో ర్ాజ ైన హరే్పదు అప సతలుడెనై యాకోబును చంపే సమయానికన, 
యిేసు తిర్శగశ వచదులోపే కనీసం కొందర్మ అప సతలులు చనిపల తార్మ అని సపష్రమ ైంది. కాబటిర , సంఘము 
కేవలము అప సతలుల యొకు ప్రతయక్ష ప్ర్యవేక్షణలోనే సువార్త ప్రకటించుట కాక, వార్మ మర్ణ ంచన 
తర్మవాత కూడా సంఘమును కటేర ప్నిని కొనసాగశంచుటకు అప సతలులు సంఘముకు శక్షణ ఇచాుర్మ.  

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములు 20:25-28లో ఎఫ స్ట్ ప దేలతో పౌలు మాటాో డని మాటలు 
వినండి: 

ఇద్ిగో ద్యవుని రాజ్యమునతగూరిి  పరకటించతచత నేనత మీ మధయనత 
స్ంచరించతచతంటిని; మీలో ఎవర్ునత ఇకమీద్ట నఘ ముఖ్ము చూడర్ని 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నఘకిపుుడు తెలియునత ... ద్యవుడు తన స్ార్కతమిచిి స్ంపాద్ంిచిన తన 
స్ంఘమునత కాయుటకు పరిశుద్ఘా తమ మిముమనత ద్యనియంద్త అధయక్షులనతగా 
ఉంచనెో ఆ యావతతత మంద్నత గూరిియు, మీ మటటర కు మిముమనత గూరిియు 
జ్వగాతత గా ఉండుడి (అపొ స్త లుల కార్యములు 20:25-28). 

సువార్తను పరా మాణ కమ నై మార్ాగ లలో ప్రకటించ మర్శయు విశావసులను ప్ర్శప్కవతలోకన 
తీసుకువచదు ప్నిని సంఘము కొనసాగశంచుచుండగా అది కరసీుత  మీద ఆధార్ప్డాలని పౌలు ఆశంచాడు. 
కాబటిర , ఆయన మర్ణం తర్మవాత దాని నాయకులు తమ ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచడానికన స్టిదధంగా 
ఉండాలని చెపాపడు. అప సతలుల యొకు భౌతిక మర్శయు తాతాుల్వక ప్ర్శమితయలను బటిర , దదవుని 
ర్ాజయమును వాయపిత  చదయుటలో సంఘము అప సతలుల యొకు సవలప-కాల్వక మర్శయు దరీ్ఘ-కాల్వక 
ప్దధతయలను కేందరముగా కల్వగశయుంది. 

పరా మాణ క సాక్షులను కల్వగశయుండుట సంఘము యొకు ఆవశయకత అని ఇప్పటివర్కు మనము 
చూశాము గనుక అప సతలులు సంఘమును స్టదిధప్ర్చన విధానమును ఇప్ుపడు ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

స్టిదా్పర్చతట 
దదవుని ర్ాజయ విసతర్ణ ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచుటకు అప సతలులు సంఘమును స్టదిధప్ర్చన 

మార్ాగ లు అనేకములు ఉనాియి. అయితద సమయమును బటిర కవేలము మూడు విష్యాలకు మాతరమే 
మన చర్ును ప్ర్శమితం చదదాే ము. మొదటగిా, అప సతలుల బో ధ్కు కటటర బడ ిఉండునటటో , అనగా యిసేుకు 
నముకమ నై సాక్షులుగా ఉండునటటో  వార్మ సంఘమును పల ర తిహ ంచన విష్యమును చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, ప దేలు మర్శయు ప్ర్శచార్కుల వంటి సంఘ నాయకులను నియమించుటకు అప సతలుల 
నిబంధ్నలను మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, ఖ్చుతంగా ర్ాబో యి ేకషార లను 
భర్శంచుటకు అప సతలులు సంఘమును ఎలా స్టదిధము చదశార్ప ప్ర్శశీలన చదదాే ము. అప సతలులు 
సంఘముకు అప్పగశంచన బో ధ్ను మొదటగిా చూదాే ము. 

బో ధన 
ఎఫ స్ట్యులకు 2లో, సంఘము కరసీుత ను ముఖ్యమ ైన మూలర్ాయిగా కల్వగశ అప సతలులు ప్రవకతలు 

వేస్టని ప్ునాది మీద నిర్శుంచబడినది అని పౌలు వివర్శంచాడు. ఎఫ స్ట్ 2:19-20లో ఆయన మాటలను 
వినండి: 

మీర్ు ... పరిశుద్తా లతో ఏక పటర ణస్తథ లునత ద్యవుని యంటివార్ునెై యునఘార్ు. 
కరాస్తత యసే్టే ముఖ్యమ నై మూలరాయయెై యుండగా అపొ స్త లులునత పరవకతలునత 
వేస్టని పునఘద్ి మీద్ మీర్ు కటర బడయిునఘార్ు (ఎఫ స్ట్. 2:19-20). 

ఇకుడ అప సతలులు సంఘములో ఆర్ంభ నాయకులుగా మాతరమే గాక, వార్శ బో ధ్నల ప్ునాది 
మీద సంఘము కటరబడిందని, అవి సంఘ విశావసముకు ఆధార్మ నైవిగా ఉనాియను విష్యమును 
కూడా పౌలు తన మనసుిలో గీహ ంచాడని గమనించండి.  
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎఫ స్ట్యులకు 3:4-6లో, పౌలు తన బో ధ్న యొకు ప్ునాది బాధ్యతను ఈ విధ్ంగా 
వివర్శంచాడు: 

మీర్ు కరాస్తత  మర్మమునతగూరిి నఘకు కలిగిన జ్వఞ నము గాహ ంచతకొనగలర్ు. ఈ 
మర్మమిపుుడు ఆతమమూలముగా ద్యవుని పరిశుద్తా లగు అపొ స్త లులకునత 
పరవకతలకునత బయలుపర్చబడ ియునాటటర గా పూర్ాకాలములయంద్త 
మనతషతయలకు తెలియ పర్చబడలేద్త (ఎఫ స్ట్. 3:4-6). 

సంఘము అప సతలుల బో ధ్కు కటటర బడి ఉందను సతయమును ఉదాఘ టించుటకు లూకా అప సతలుల 
కార్యములలో చాలా జాగతీతను వహ ంచాడు. అప సతలుల కార్యములు 2:42లో ఆయన చపెిపనటటో గా: 

వీర్ు [విశాాస్తలు] అపొ స్త లుల బో ధయంద్తనత ఎడతెగక యుండిరి (అపొ స్త లుల 
కార్యములు 2:42). 

కరీసుత కు నముకముగా ఉండాలంటే మర్శయు ర్ాజయ విసతర్ణ కొర్కు మనము చదయు ప్రయతాిలలో 
దదవుని ఆశీర్ావదం ఉండాలంటే, సంఘము కరసీతను మూలర్ాయి మీద మాతరమే గాక, ఆదమి సంఘము 
యొకు అప సతలులును ప్రవకతలును వసే్టని ప్ునాది మీద కటరబడాలను విష్యమును ఆయన పాఠకులు 
తెలుసుకోవాలని లూకా ఆశంచాడు. అప సతలులు అధకిార్శకముగా మర్శయు విశవసనీయంగా యిేసు 
ప్నిని మర్శయు బో ధ్నను అందించార్మ. కాబటిర , ప్రతి యుగములోని క ైసైతవులు అప సతలుల బో ధ్నను 
ప్రకటించాల్వ, కాపాడాల్వ మర్శయు దాని ప్రకార్ం జీవించాల్వ. 

కరీసుత  సంఘము విష్యంలో నడేు కూడా ఇది వాసతవం. నేడు ఇద ివాసతవము అని చపె్పడానికన 
ఒక  సపష్రమ నై మార్గము ఏమనగా కొీతత  నిబంధ్న ప్రధ్మంగా అప సతలుల చదత వరా యబడింది. మర్శయు 
అప సతలుల కార్యములు వంట ిఅప సతలుల చదత వరా యబడని ప్ుసతకాలు, అప సతలుల ఆమోదమును 
ప ందాయి. నేడు కరసీుత  సంఘముగా, అప సతలుల బో ధ్న యొకు నిజమ నై సంకలనమ నై కొీతత  నిబంధ్న 
ర్చనల మీద మన జీవితాలను మనము కటటర చునాిము. 

అప సతలులు తమ బో ధ్కు నముకముగా ఉండుమని సూచంచుట దావర్ా సంఘమును 
స్టిదధప్ర్చార్మ అని ఇప్పటవిర్కు మనము చూశాము కాబటిర , సంఘము నూతన ప్రదదశాలకు మర్శయు 
తర్మువార్శకన వాయపించబడుతయండగా దానిని నడిపించుటకు మర్శయు స్టేవ చదయుటకు అధకిార్మలను 
నియమించుటలో వార్మ సంఘమును ఏ విధ్ంగా స్టదిధప్ర్చార్ప ప్ర్శశీల్వంచడానికన మనం స్టదిధంగా 
ఉనాిము. 

అధికార్ులు 
మనము ఇంతకుముందు చూచనటటో గా, అప సతలులు భౌతిక మర్శయు తాతాుల్వక ప్ర్శమితయలను 

ఎదుర్ొునాిర్మ, అవి వార్శ లక్షయయనిి ప్ూర్శత చదయకుండా నిర్పధంిచాయి. సంఘములో మర్శంతమంది 
అధకిార్మలను లేవన తతడం ఈ సమసయకు కొంత ప్ర్శషాుర్ంగా ఉంది.  

వివిధ్ క ైైసతవ సాంప్రదాయాలు ఆదమి సంఘములోని ప్రభుతవమును మర్శయు అధికార్మును 
వివిధ్ మార్ాగ లలో అరా్ం చదసుకునాియని చెప్పడానికన ఇకుడ కొంత సమయం కేటాయించాల్వ. 



అప సతలుల కార్యములు  మూడవ పాఠము: ముఖ్య అంశాలు 

-29- 

వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘములోని కొనిి శాఖ్లు మూడు అధకిార్ములను గుర్శతసాత యి: అధ్యక్షుడు (బిష్ప్), ప దే మర్శయు 
ప్ర్శచార్కుడు (డీకన్). మర్శకొందర్మ కేవలము ర్ ండింటిని మాతరమే గుర్శతసాత ర్మ: ప దే మర్శయు 
ప్ర్శచార్కుడు. ఇంకొందర్మ అప సతలుడు, మిష్నర్ర, సువార్శతకుడు, మొదలగు అధకిార్ములను 
చదర్ముతార్మ. 

సర్ నై సంఘ ప్రభుతవమును గూర్శున ప్రశి ఈ పాఠము యొకు ప్ర్శధికన మించనది, అయితద 
సంఘము దదవుని లక్షయయనిి నిర్వర్శతంచగలదని నిర్ాా ర్శంచడానికన అప సతలులు అదనప్ు సంఘ 
అధకిార్మలను నియమించార్మ అన ేసాధార్ణ విష్యానిి ఇకుడ ఉదాఘ టించుదము. 

వాసతవానికన, అప సతలులు యిెర్ూష్లేముకు అనుసంధానంగా ఉని ప్ర్శచర్యలు తాము 
జర్శగశంచలేమని వ ంటనే గుర్శతంచార్మ గనుక అదనప్ు సంఘ అధకిార్మలను వ ంటనే నియమించార్మ. 
అప సతలుల కార్యములు 6లో దీనిని మనం సపష్రముగా చూసాత ము, ఇకుడ సంఘములోని సభుయల 
యొకు అవసర్తలను తీర్ుడానికన అప సతలులు ప్ర్శచార్కుడు అనే అధకిార్మును సృషిరంచార్మ. ఈ 
సందర్ుంలో, అనుదని ఆహార్ం ప్ంచుటక ై బాధ్యత కల్వగశన మనుష్యయలను ఏర్పర్చుమని అప సతలులు 
సంఘముకు ఆజాా పించార్మ. 

అప సతలుల కార్యములు 6:3-6లో అప సతలులు దీనిని నిర్వహ ంచన తీర్మను చూడండి:  

[అపొ స్త లులు చెపాుర్ు], “కాబటిర  స్హో ద్ర్ులారా, ఆతమతోనత జ్వఞ నముతోనత 
నిండుకొని మంచిపేర్ు పొ ంద్ిన యేడుగుర్ు మనతషతయలనత మీలో ఏర్ుర్చతకొనతడి. 
మేము వారిని ఈ పనికి నియమింతతము; అయతయ మేము పరా ర్థనయంద్తనత 
వాకయపరచిర్యయంద్తనత ఎడతగెక యుంద్తమని చపెిుర.ి” ... [స్ంఘము] వారిని 
అపొ స్త లులయదె్తట నిలువబ టిర రి; వీర్ు పరా ర్థనచయస్టి వారిమీద్ చయతతలుంచిరి 
(అపొ స్త లుల కార్యములు 6:3-6). 

అప సతలులు సంఘము యొకు సాా నిక సభుయలను కాయుటకు మర్శయు నడపిించుటకు తర్చూ 
కాప్ర్మలుగా పిలువబడద ప దేలను నియమించార్మ. ఉదాహర్ణకు, పౌలు యొకు మిష్నర్ర యాతరలలో, 
అప సతలుడు సాధార్ణంగా కొీతతగా మార్మమనసుి ప ందనివార్శని సంఘములో చదర్శు, ఆయన విడచి 
వ ళో్లనప్ుపడు బాధ్యత వహ ంచద నాయకులను నియమించాడు.  

అప సతలుల కార్యములు 14:23లో ఈ ఉదాహర్ణను మనము చూడవచుు, అకుడ లూకా ఈ 
కథనము ఇసుత నాిడు: 

మరియు పరతి స్ంఘములో వారిక ిప దా్లనత ఏర్ుర్చి, ఉపవాస్ముండి, పరా ర్థనచయస్టి, 
వార్ు నమిమన పరభువునకు వారిని అపుగించిరి (అపొ స్త లుల కార్యములు 14:23). 

వాసతవానికన, అప సతలులు సంఘములో ప దేలను స్టిదధప్ర్చాలన ేఉదదేశముతో ఉనాిర్మ గనుక 
అప సతలులు అందుబాటటలో ఉనిప్ుపడద వార్శతో పాటటగా సంఘమును నడిపించుమని వార్శని 
పల ర తిహ ంచార్మ. అప సతలుల కార్యములలో దీనిని గూర్శున ఒక సుప్రస్టిదధ  ఉదాహర్ణ అనయజనులకు 
సంబంధించన ప్రశిను ప్ర్శష్ుర్శంచడానికన సమావశేమ నై యిరె్ూష్లేము సభ – అనయజనులను 
సంఘము ఏ విధ్ముగా చదర్ముకోవాల్వ అనే ప్రశి. ఈ సభకు అప సతలులు, ప దేలు కలస్టి అధ్యక్షత 



అప సతలుల కార్యములు  మూడవ పాఠము: ముఖ్య అంశాలు 

-30- 

వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వహ ంచార్మ. అప సతలుల కార్యములు 15లో, ఈ సంఘటన నమోదు చదయబడింది, కనీసం ఐదు సార్మో  
ప దేలు మర్శయు అప సతలులు కల్వపి నాయకులుగా ప్రసాత వించబడా్ ర్మ. 

అప సతలుల కార్యములు 15:1-2లో అధాయయము ఏ విధ్ముగా ఆర్ంభమౌతయందో  వినండి: 

కొంద్ర్ు యూద్యనతండి వచిి “మీర్ు మోషే నియమించిన ఆచఘర్ము చ ొపుున 
స్తనాతి పొ ంద్ితయనే గాని ర్క్షణ పొ ంద్లేర్ని స్హో ద్ర్ులకు బో ధించిరి.” 
పౌలునకునత బర్ాబాకునత వారితో విశషే వివాద్మునత తర్కమునత 
కలిగినపుుడు, ఈ అంశము విషయమ ై పౌలునత బర్ాబాయు తమలో మరి 
కొంద్ర్ునత యెర్ూషలేమునకు అపొ స్త లుల యొదా్కునత ప దా్లయొదా్కునత 
వెళ్ల వల నని స్హో ద్ర్ులు నిశియంచిరి (అపొ స్త లుల కార్యములు 15:1-2). 

అప సతలులను మర్శయు ప దేలను కలవడానికన పౌలు మర్శయు ఇంకొందర్మ ప్ంప్బడా్ ర్మ. ఈ 
అధాయయములోనే ఇదద విధ్మ నై మాటలను 4, 6, 22 మర్శయు 23లో మనము చూసాత ము. 

అప సతలుల కార్యములందంతటా, మ స్ట్ియతవ ర్ాజయమను దదవుని ప్నిని కొనసాగశంచుటకు 
అప సతలులు అధికార్మలను పలిచార్మ. అప సతలుల కార్యములు 20లో ఎఫ స్ట్ ప దేలకు పౌలు ఇచున 
హెచుర్శకలో దీనిని మనం చూసాత ము. అప సతలుల కార్యములు 15 మర్శయు 21లో యిరె్ూష్లేము 
సంఘములో నాయకతవము వహ ంచన యాకోబు వంట ిప దేలు కల్వగశయుండిన పరా ముఖ్యమ ైన పాతరలో 
దీనిని మనం చూసాత ము. 

తీతయకు 1:5లో అధికార్మలను నియమించుటను గూర్శు పౌలు వరా స్టిన విధ్మును వినండి: 

నేనత నీ కాజ్వఞ పించిన పరకార్ము నీవు లోపముగా ఉనావాటనిి ద్ిద్ిా , పరతి 
పటర ణములోనత ప దా్లనత నియమించత నిమితత మే ననేత కేాతతలో నినతా విడచిి 
వచిితిని (త్తతతకు 1:5). 

లోప్ముగా విడచిప టిరన వాటిని దదిుే మని పౌలు యౌవన కాప్ర్శయిెైన తీతయకు ఆదదశంచాడు. 
అనగా, అప సతలుడెనై పౌలు ఆర్ంభించన దానిని ప దేయిెనై తీతయ సంప్ూర్శత చదయాల్వ; దదవుని ర్ాజయ 
సువార్తను ప్రకటించద అప సతలుల ప్నిని ఆయన కొనసాగశంచాల్వ.  

తమ నుండి ప్ర్శచర్య ప్నిని తీసుకొని కొనసాగశంచుటకు పౌలు మర్శయు ఇతర్ అప సతలులు ఈ 
అధకిార్మలను నియమించార్మ. సమసతము అప సతలులే చదయాలని దదవుడు ఉదదేశంచలేదు. అప సతలులు 
ఆయన సంఘమును సాా పించాలని ఉదదేశంచాడు. అప సతలుల నుండ ిసంఘ నాయకతవమును 
ప ందుకొనవేార్శకన, అప సతలులు వేస్టని ప్ునాది మీద కటరడము కొనసాగశంచదవార్శకన, అప సతలులు వ ళోని 
ప్రదదశాలలో దదవుని ర్ాజయమును విసతర్శంప్జేస్ట ేవార్శకన శక్షణ ఇవావలని కూడా ఉదదేశంచాడు.  

అప సతలులు సంఘముకు యిసేు బో ధ్న మర్శయు ప్నిని గూర్శు బో ధించ కరసీుత  ప్నిని 
న ర్వేర్ముటకు అదనప్ు అధికార్ములను నియమించార్మ అని ఇప్పటవిర్కు మనము ప్ర్శశీలన చదశాము. 
ఈ సమయములో, సంఘము ముందుకు సాగుతయండగా అద ిఅనివార్యంగా ఎదుర్ొునే శీమల 
విష్యంలో అప సతలులు సంఘమును స్టదిధప్ర్చన విధానమును చూదాే ము.  
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శామలు 
అప సతలుల ప్ని కష్రము, ప్రమాదము మర్శయు హ ంసతో నిండినది అని లూకా వివర్శంచాడు. 

వార్మ తర్చుగా ప్టరబడ ికొటరబడా్ ర్మ. అప సతలుడెనై యాకోబును ర్ాజ ైన హేర్పదు చంపాడు కూడా. 
మర్శయు అప సతలుల జీవితాలలో వాసతవముగా జర్శగశనది ఇతర్ క ైసైతవుల జీవితములలో కూడా 
జర్మగుతయందని వార్శకన తలెుసు. 

ఒక విశేష్మ ైన సందర్ుములో, లుసత ర అను ప్టరణములో అవిశావసుల ైన కోపల దదరకులు పౌలును 
ర్ాళోతో కొటిర  చనిపల తాడనుకొని ప్టరణము వ లుప్ల వేశార్మ. మర్మనాడు, అతడు దెర్ేీ కు వ ళో్లపల యాడు. 
అయితద వ ంటనే, విశావసులను బలప్ర్చాలని లుసత రకు మర్శయు ఇతర్ ప్టరణాలకు తిర్శగశవచాుడు. 

పౌలు పరా ణమును తీయజూచుటకు ప్రణాళ్లక వసే్టని ఈ తర్మణంలో అప సతలుల కార్యములు 
14:21-22లో లూకా ఈ మాటలు నమోదు చదశాడు. 

[పౌలు మరియు బర్ాబా] లుస్త రకునత ఈకొనియకునత అంతియొకయకునత 
తిరిగివచిి శిషతయల మనస్తులనత ద్ృఢపర్చి విశాాస్మంద్త నిలుకడగా 
ఉండవల ననియు, “అనేక శామలనత అనతభవించి మనము ద్యవుని రాజ్యములో 
పరవశేింపవల ననియు” వారిని హెచిరించిరి (అపొ స్త లుల కార్యములు 14:21-22). 

సంఘము అనకే కషార లను మర్శయు హ ంసలను ఎదుర్ొున ేవిష్యమును అరా్ం చదసుకోవాలని 
అప సతలులు ఆశంచార్మ. విశావసము బటిర  కొందర్మ చంప్బడతార్మ కూడా. అయితద ర్ాజయ లక్షయము 
విలువ ైనది. కాబటిర , ఇందుమూలముగానే సంఘము కరీసుత కు నముకముగా ఉండాల్విన అవసర్త ఉంది.  

శీమల కొర్కు అప సతలులు సంఘమును స్టదిధప్ర్చన విధానం ఎఫ సు సంఘ ప దేలకు పౌలు 
ఇచున ఉప్దదశములో కూడా మనం చూడవచుు. అప సతలుల కార్యములు 20లో, బహుశా ఆయన 
వార్శని మర్ల చూడనేమో అని పౌలు చెపాపడు. యిెర్ూష్లేము వ ళలో చునాిను, బహుశా అకుడ ప్టరబడి 
చంప్బడతాను అని ఆయన చపెాపడు. తన జీవితములో ఇటటవంటి భయంకర్మ ైన దృకపథం ఉని 
తర్మణంలో, శీమల కొర్కు స్టిదధముగా ఉండుమని ఎఫ స్ట్ సంఘముకు పౌలు హచెుర్శకలు మర్శయు 
ఉప్దదశము ఇచాుడు. 

అప సతలుల కార్యములు 20:28-31లో, ఆయన ఎఫ స్ట ్ప దేలతో ఈ మాటలు మాటాో డాడు: 

ద్యవుడు తన స్ార్కతమిచిి స్ంపాద్ించిన తన స్ంఘమునత కాయుటకు 
పరిశుద్ఘా తమ మిముమనత ద్యనియంద్త అధయక్షులనతగా ఉంచనెో ఆ 
యావతతత మంద్నత గూరిియు, మీ మటటర కు మిముమనత గూరిియు జ్వగాతత గా 
ఉండుడి. నేనత వెళ్లల పో యన తర్ువాత కూార్మ ైన తోడయళ్లల  మీలో పరవశేించతనని నఘకు 
తెలియునత; వార్ు మంద్నత కనికరింపర్ు. మరియు శిషతయలనత తమవెంట 
ఈడుికొని పో వల నని వంకర్ మాటలు పలుకు మనతషతయలు మీలోనే 
బయలుద్యర్ుద్తర్ు. కావున ... మ లకువగా ఉండుడి! (అపొ స్త లుల కార్యములు 
20:28-31) 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనకేమంది అప సతలులు సంఘముకు వరా స్టని ప్తిరకలలో ఇలాటి విష్యాలు వరా శార్మ. 
సంఘములు విశావసమునకు శతయర వులుగా ఉనివార్శ విష్యంలో జాగతీత  వహ ంచ, లేఖ్నములు 
మర్శయు వాటి బో ధ్నల మీద ఆధార్ప్డ ికరసీుత కు నముకముగా ఉండాలని పతేయర్మ, యోహాను మర్శయు 
పౌలు ఉప్దదశంచార్మ. 

వీటనిిటిలో, సంఘాలను నిర్మతాిహప్ర్చకుండ, శమీలలో కరసీుత కు నముకముగా ఉండుటకు, 
ప్ర్శశుదాధ తయుని యొకు వర్ములు మర్శయు కృప్ మీద ఆధార్ప్డుటకు, మర్శయు దదవుని ప్నిని 
కొనసాగశంచుటకు సంఘాలను స్టిదధప్ర్చడమ ేఅప సతలుల ఉదదేశమ ై ఉంది. 

సంఘమును అప సతలుల యొకు సాక్షయము మర్శయు బో ధ్న మీద కటటర ట దావర్ా, సంఘములో 
అధకిార్మలను నియమించుట దావర్ా, శీమలను ఎదుర్ొునుటకు సంఘమును స్టదిధప్ర్చుట దావర్ా, 
మర్శయు ఇతర్ మార్ాగ ల దావర్ా, సంఘము ప్రతి సాలములోను మర్శయు ప్రతి యుగములోను దదవుని 
ర్ాజయ విసతర్ణ ప్నిని కొనసాగశసుత ందని అప సతలులు నిర్ాా ర్శంచార్మ. 

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో అప సతలుల కార్యములంతటిలో అమర్ుబడిన మూడు ముఖ్య అంశాలను మనము 
అనేవషించాము. ప్ర్శశుదాధ తయుని యొకు కార్యములు మర్శయు వర్ములను చూశాము. కరీసుత  యొకు 
ప్రతదయక అధికార్శక సాక్షులుగా అప సతలుల పరా ముఖ్యతను చూశాము. మర్శయు సంఘమును సాా పించుట 
దావర్ా అప సతలులు తమకు ఇవవబడని బాధ్యతను ఏ విధ్ముగా నరే్వరే్ాుర్ప చూశాము. 

అప సతలుల కార్యములు చర్శతర మర్శయు వేదాంతమును గూర్శున గొప్ప ర్చనగా ఉంది. లూకా 
థయెొఫలిాకు మర్శయు ఆదమి సంఘముకు వరా స్టనిప్ుపడు, వార్మ ప్ర్శశుదాధ తు శకనతతో భూదిగంతముల 
వర్కు సాక్షులుగా ఉండుట దావర్ా దదవుని ర్ాజయ సువార్తను వాయపింప్జయేుటలోని పరా ముఖ్యతను ఆయన 
ఉదాఘ టించాడు. ఈ పాఠములను నటేి మన జీవితాలలో అనువర్శతంచుకొనుచుండగా, దదవుని ర్ాజయముకు 
మన జీవితాలను కూడా ప్రతిషిఠ ంచుకొని, ఆయన శాశవత ర్ాజయమును సంప్ూర్ణం చదయడానికన కరసీుత  
ర్ాబో వు దనిము కొర్కు మనందర్ము వేచయుండాల్వ.  
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