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అని నాకు తెలుసు, కాని ఇది నిజము. మన కార్మో పాడెైపల యినప్ుపడు, వాటిని బాగుచదయువార్శ కొర్కు
వదకుతాము. మనము ర్పగగీసత ులమన
ై ప్ుపడు, వద
ై య నిప్ుణుల కొర్కు అనేవషిసత ాము. ఇంచుమించు

జీవితము యొకు ప్రతి కోణములో, మనము జఞానవంతయలమన
ై టో యితద, అధికార్మములను కనుగొను
వార్శ మాటలు జఞగీతతగా విని, ఎంతో కొంత వర్కు వార్శని అనుసార్శంచాలని ఆశిసాతము.

ఇలాంటిదద కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ులో కూడా జర్మగుతయంది. మనము జఞానులమైనటో యితద,

వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్ముల మాటను వింటాము. మనలను సర్ైన మార్గ ములో నడిపించుటకు

మార్గ దర్శిగా ఉండువార్శ కొర్కు వదకుచు వార్శ మాటలను జఞగీతతగా వింటాము. ఇప్ుపడు ఆర్ంభములో,
కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులో అధికార్మును గూర్శున ప్రశి చాలా సులువైన విష్యముగా అగుపిసత ుంది.
శతాబే ముల తర్బడి కస
ై త వులు వేదాంతశాసత మ
ర ులో మార్గ దర్ికము కొర్కు అనేవషించగా, కొనిి అతి
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త టను వార్మ గమనించార్మ. కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ులో మనకు
ఎటటవంటి అధికార్ము కావాల్వ? అది మనకు ఎకుడ లభయమవుతయంది?
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ర ును

నిర్శుంచుచుండగా అధికార్మును కనుగొని అనుసర్శంచుటలో ఎదుర్యియయ ముఖ్యమైన సమసయలను
ఇకుడ చూడబో తయనాిము.

సంఘ చర్శతల
ర ోని మూడు వేర్వే ర్మ కాలములలో కస
ై త వులు ఈ విష్యములతో ఎలా

వయవహర్శంచార్మ అను విష్యము మీద దృషిరపడదాము. మొదటిగా, మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స

సంఘములో వేదాంతశాసత ర అధికార్మును గూర్శున ధ్ృకపథములను కోీడీకర్శంచుదాము; ర్ండవదిగా,
ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో వేదాంతశాసత ర అధికార్మును ఎలా అర్ాం చదసుకునాిర్ప చూదాేము; మర్శయు

మూడవదిగా, నేటి కాల ప ర టెస్టర ంటట
ో ఈ విష్యములతో ఎలా వయవహర్శంచాలో మనము చూదాేము.
వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స సంఘము యొకు
అభిపారయముతో మొదట ఆర్ంభించుదాము.

మధ్యకాలిక రోమన్ కాథలిక్ వాద్ము
ఈ పాఠములలో మనము ముఖ్యముగా ప్ునర్మదధ ర్ణ లేక ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద

ఎకుువ దృషిరపడుతయనాిము, కాని ప ర టెస్టర ంట్ దృకపథాలకు నేప్థయముగా మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

నాలుగవ పాఠము: వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్ము

వాదముతో ఆర్ంభించుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మనము ముందు చూడబో వుతయనిటటర,

వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్మును గూర్శు ప్ునర్మదధ ర్ణ అభిపారయము మధ్యకాల్వక సంఘములో
జర్శగశన తపిపదములకు ప్రతిసపందనగా అభివృదిధ చెందినది.

మనము మధ్యకాల్వక సంఘమును గూర్శు అనేవషించుచుండగా, ర్ండు విష్యములను

చూసాతము: మొదట, బెైబిలు అధికార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక స్టిదధ ాంతము; మర్శయు ర్ండవది, దానికన
ప్ర్శణామముగా సంఘ అధికార్మును గూర్శున దృకపథము. మొదటిగా మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స
సంఘములో లేఖ్నము యొకు అధికార్మును చూదాేము.

లేఖనము యొకక అధికారము
ప్ునర్మదధ ర్ణకు ముందు, సంఘములోని ప్లువుర్మ వయకుతలు మర్శయు కీమములు

లేఖ్నములతో వేర్ేవర్మ విధ్ములుగా వయవహర్శంచార్మ. అయినను, కనీసం స్టిదధ ాంతప్ర్ంగానన
ై ా

మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలలో అనేక మంది లేఖ్నముల యొకు అధికార్మును నమాుర్మ. అయితద
ఆచర్ణాతుకముగా మాతరం, లేఖ్నము యొకు అధికార్ము ప్టో సమర్పణ కల్వగశ వయవహర్శంచుటకు
అసాధ్యమయి
ై యయ ర్రతిలో మధ్యకాల్వక సంఘము బెైబిలుతో వయవహర్శంచంది.

ఈ సమసయను గూర్శు ప్ర్శశోధించుచుండగా, మనము మూడు విష్యములను చూసాతము:

మొదటిగా, మధ్యకాల్వక కాలములో బెైబిలు పేర్
ర ణను గూర్శు తీవరమన
ై అభిపారయము; ర్ండవదిగా, లేఖ్న
అర్ామును గూర్శు అనేక అభిపారయములు; మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలులోని అసపష్ర తలను గూర్శు
అతిశయోకనతకర్మన
ై వాదనలు. లేఖ్నము యొకు పేరర్ణను గూర్శు మధ్యకాల్వక దృకపథమును గూర్శు
మొదట చూదాేము.

ప్రొరణ
చాలా వర్కు, మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు బెైబిలు ప్ూర్శతగా దదవుని దావర్ా

పేరర్ప
ే ించబడినదని మర్శయు అది మానవ ప్ర్శకర్ముల దావర్ా మన మధ్యకు వచుందని ఉదాాటించార్మ.
అయితద దుర్దృష్ర వశాతయ
త , సంఘ చర్శతర యొకు ఈ కాలములో, పేర్
ర ణను అర్ాము చదసుకొనుటలో
అనేకమంది వేదాంతశాసత వ
ే త లు తీవరమైన సాాయిలకు వళాోర్మ. వార్మ లేఖ్నముల యొకు దెవి
ై క
ర త
మూలములను ఎంతగా వకాుణంచార్ంటే లేఖ్నముల యొకు మానవ మర్శయు చార్శతిక
ర

మూలములను వార్మ ఉపేక్ించార్మ. మధ్యకాలములో బెైబిలు యొకు దెవి
ై క మూలముల మీద
మితిమీర్శన ఉదాాటనకు అనేక కార్ణములు ఉనాియి.

ఉదాహర్ణకు, మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు నియో-పాోటో వాదము మర్శయు అర్శసర ల టిల్

వాదము వంటి గరీకు తతవవాదముల మీద ఎకుువగా ఆధార్ప్డా్ర్మ, మర్శయు ఈ తతవములు కస
ై తవ
వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు విభాగములు మర్శయు పారథానయతలను అనేక విధాలుగా శాస్టించాయి. ఈ
తతవములు తాతాుల్వక మర్శయు చార్శతిక
ర వాసత వాల కంటే ఎకుువగా నితయ వాసత వములకు

విలువనిచాుయి కాబటిర, లేఖ్నముల యొకు ప్ర్లోక మూలములు చార్శతిరక మర్శయు మానవ

మూలముల కంటే దాని సవభావమునకు పారముఖ్యమన
ై వని కైసతవ వేదాంతశాసత ర వేతతలు ఆలోచంచుట
ఆర్ంభించార్మ.

-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

నాలుగవ పాఠము: వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్ము

దీనిని మించ, మధ్యకాల్వక బెైబిలు ప్ండితయలకు బెైబిలు దినముల యొకు ప్ుర్ాతన చర్శతర

తెల్వయదు కాబటిర బెైబిలు యొకు చార్శతరక సందర్ుములను వార్మ ఆచర్ణాతుకముగా

ఉప్యోగశంచుకోలేకపల యార్మ. కాబటిర, వార్శకన తెల్వస్టిన దానిని వార్మ వకాుణంచార్మ — అది

ప్ర్లోకమందుని నితయ దదవుడు బయలుప్ర్చన ఎనలేని సతయములు బెైబిలులో ఉనివి — మర్శయు
వార్మ చాలా వర్కు ఇతర్ విష్యములకు తకుువ పారథానయతనిచాుర్మ.

బెైబిలు యొకు దెవి
ై క మూలముల మీద మధ్యకాల్వక సంఘము చూపిన ఉదాాటన లేఖ్నము

యొకు అర్ామును గూర్శు కూడా దుర్దృష్ర కర్మన
ై నముకమునకు దార్శ తీస్టింది. లేఖ్నము యొకు
ప్ర్లోక మూలముల కార్ణంగా బెైబిలు ఇతర్ ప్ుసత కములు తెల్వయజేస్టన
ి విధ్ముగా అర్ామును

తెల్వయప్ర్చలేదను ఒక ప్రచల్వత ఊహాగానమునకు దార్శతీస్టింది. కాని, దదవుడు వాటిని పేరర్ప
ే ంి చాడు

కాబటిర, లేఖ్నములు అనేక అర్ాములతో ఉప పంగాయి. లేఖ్న భాగములకు అనేక అర్ాములు కలవు
అనేది బెైబిలు పేర్
ర ణకు ఒక ర్మజువు అని నమిున అగస్టిరన్ ను అనేక మంది మధ్యకాల్వక
వేదాంతశాసత వ
ే త లు అనుసర్శంచార్మ.
ర త

ఆన్ కనస్ట
ీ రయ
ి న్ డాకనీిన్ యొకు మూడవ ప్ుసత కములో అగస్టిరన్ దీనిని వారస్టిన విధానమును

చూడండి:

. . . లేఖనము యొకక అవే పద్ములకు రాండు లేక ఎకుకవ అనువాద్ములను
ఉపయోగాంచినపుుడు, రచయిత వాొస్టిన అరథ ము కనుగొనబడకపో యినపుట్ికీ,
అపాయమేమియు లేద్ు . . . ఎాంద్ుకాంట్ే, అవే పద్ములు పలు విధ్ములుగా

అరథ ము చేస్తుకొనబడుట్ కాంట్ే ఎకుకవగా పరశుద్ధ మైన లేఖనముల విషయములో
దేవుడు మరాంత ఉద రమన
ై మరయు మరాంత ఫలవాంతమన
ై ఏ ఏరాుట్టను
చేయగలడు?

అనేక విధాలుగా, లేఖ్నములను గూర్శు అగస్టిరన్ కల్వగశయుని ఉనిత అభిపారయమును

మనము మచుుకోవచుు. బెైబిలు ఒక సాధార్ణమన
ై ప్ుసత కము కాదు, మర్శయు అది దదవుని దావర్ా
పేరర్ప
ే ించబడినది అని దాని యొకు అసాధార్ణమైన గుణములు తెల్వయజేసత ాయి. బెైబిలులోని అనేక

విష్యములు దదవుని యొకు అసాధార్ణమన
ై నడిపింప్ు ఆధార్ంగానే వివర్శంచబడగలవని మనము
అంగరకర్శసత ాము.

అరథము
కాని అగస్టిరన్ యొకు దృకపథము దీనిని మించనదిగా ఉనిది. దెైవిక పేరర్ప్
ే ణ వలన బెైబిలులోని

అనేక వాకయ భాగములు ప్లు అర్ాములను ప ందుకునాియని అతడు నమాుడు. బెైబిలు యొకు

మానవ ర్చయితలు మనకు తెల్వయజేయదలచన ఆలోచనల మీద దృషిరపటర కుండా, దదవుడు యోచంచన
అనేక అర్ాముల మీద మన దృషిరని ఉంచాలని అగస్టిరన్ నమాుడు. ఆయన అభిపారయములను మర్శయు
అనుసంధాన అభిపారయములను మనము “సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకము” అని పిలుదాేము,

అనగా బెైబిలు వాకయ భాగములు దదవుని యొదే నుండి వచుుచునివి కాబటిర వాటిలో అనేక సాాయిలు
కల్వగశన అర్ాము లేక విలువ ఉనిది.
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ఈ సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకము యొకు అతయంత ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచన వయకతతకర్ణ జఞన్

కస్టిియన్ ప్రవేశపటిరన కావడిగ
ర అని పిలువబడిన అనువాద ప్దధ తి కావచుు. ఈ ప్దధ తి ప్రకార్ం, ప్రతి

లేఖ్న భాగముకు కూడా నాలుగు వేర్ేవర్మ భావములు ఉనిటట
ో చూడాల్వ. మొదటిది, అక్షర్ార్ా భావము

అనగా లేఖ్న భాగము యొకు సామానయ లేక సూటెన
ై అనువాదము. ర్ండవది, దృషారంత భావము అనేది
స్టైదధ ాంతిక సతయము కొర్కు లేఖ్న భాగములను ఉప్మాలంకార్ములుగా అనువదించంది. మూడవది,

ర్ూప్క లేక నతి
ై క భావము అనేది కస
ై త వ సవభావమునకు నతి
ై క మార్గ దర్ికాలను ఇచుంది. మర్శయు

నాలగ వది, సాదృశయ భావము అనేది కడవర్శ దినములలో దదవుని వాగాేనములు నర్వేర్ుబడు భవిష్యతయ
త
ప్ర్శప్ూర్ణతను గూర్శు మాటాోడు విధ్ముగా లేఖ్న భాగములను అనువదించంది.

కావడిగ
ర యొకు వివర్ములు మర్శయు సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకములోని ఇతర్

వయకతతకర్ణములు మన ఉదదేశముల కొర్కు అంతగా పారముఖ్యమైనవి కావు, మర్శయు అనేక మంది
ర్చయితలు వీటిని ఇతర్ సా లములలో వివర్శంచార్మ. ప్ునర్మదధ ర్ణ సమయమునకు, చాలా వర్కు,

బెైబిలు భాగముల యొకు అర్ాములు నేడు మనము సామానయ లేక సాధార్ణ అర్ాము అని పిలచుకునే
దానికన మించపల యాయని కాథల్వక్స వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు నమాుర్నే అవగాహన మాతరమే ఇకుడ మనకు
అవసర్మైయునిది. మర్శయు ముఖ్యముగా, ఈ అదనప్ు అర్ాములు బెైబిలు ర్చయితలు

తెల్వయజేయగపర్శన అర్ాము మీద ఆధార్ప్డియుండలేదని వార్మ నమిునటట
ో అనిపిసత ుంది. వాసత వానికన,

లేఖ్న భాగము యొకు అక్షర్ార్ా లేక సామానయ అర్ాము గంభీర్మన
ై వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణకు సర్శపల దని
చాలా సార్మో ప్ర్శగణంచబడుతయంది. బదులుగా, వేదాంతశాసత వ
ే త లు దాగశయుని లోతెన
ై అర్ాములకు
ర త

విలువనిచుుటకు పల ర తిహంచబడిర్శ, ఎందుకంటే అవి దదవుని మనసుి యొకు లోతయను సంఘమునకు
బయలుప్ర్చాయి.

అస్తుషుత
లేఖ్నము యొకు పేరర్ణ మర్శయు అర్ాము మీద మధ్యకాల్వక అవగాహన బెైబిలు యొకు మర్ొక

గుణము మీద మితిమీర్శన ఉదాాటనను ఉంచుటకు దార్శతీస్టింది: దాని అసపష్ర త. విశలష్మన
ై అసాధార్ణ
మళకువలు ఇవవబడిన వార్శకన మినహా బెైబిలు అతయంత అసపష్ర మైన ప్ుసత కముగా ప్ర్శగణంప్బడింది.

ప్ునర్మదధ ర్ణకు ముందు నివస్టించన సగటట కైసతవునికన బెైబిలులోని విష్యములు అసపష్ర ముగా

కనిపించాయి అను విష్యం మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. మొదటి సాానంలో, బెైబిళళు ఆ ర్పజులోో

ఎంత తకుువగా ఉండదవంటే ఇంచుమించు ఎవర్శకత అందుబాటటలో ఉండదవి కావు. అంతదగాక, లేఖ్నము
మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ర ునకు ఆ దినములలో లాయటిన్ పారథమిక భాష్గా ఉండదది, మర్శయు దానిని
ప్ూర్శతగా ఉప్యోగశంచుటకు ఉనిత చదువులు చదువుకునివార్మ మినహా ఎవవర్శకత లాయటిన్
అర్ామయియయది కాదు. కాబటిర, ఆ కాలములో ఒక సగటట కస
ై త వునికన బెైబిలు ఒక మూయబడిన
ప్ుసత కముగా ఉనిదని మనము అర్ాము చదసుకోవచుు.

కాని బెైబిలు చదువుటకు సామర్ాయము మర్శయు అవకాశము ఉని వార్శకన కూడా లేఖ్నములు

అసపష్ర ముగా అనిపించదవి. ఒక సామానయ ఊహకు దాగశయుని అనేక ప ర్లు కల్వగశన అర్ామును దదవుడు
లేఖ్నములకు ఇచాుడు.

ఒకర్మ మూయబడిన ఖ్జఞన కల్వగశన ఒక పటెర యొకు చతరమును మీకు చూపించ దాని లోప్ల

ఏముందో చెప్పమని మిముును అడిగన
శ సందర్ుమును ఊహంచుకోండి. అవును, ఆ ఖ్జఞన
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దాగశయునిది కాబటిర పటెర లోప్ల ఏమునిదో కనుగొనుట అసాధ్యమవుతయంది. మధ్యకాల్వక
సంఘములో బెైబిలు ప్ర్శస్టా తి
ి కూడా ఇలాంటిదద.

ప్ునర్మదధ ర్ణ నాటికన, బెైబిలు యొకు అసపష్ర తను గూర్శున నముకము వేదాంతశాసత ర అభివృదిధ

మీద బెైబిలు ఆచర్ణాతుక లేక నిజమైన అధికార్మును కల్వగశయుండుటను అసాధ్యము చదస్టంి ది.

సపష్ర ముగా, బెైబిలు అనేది కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ే ించన ఒక ఖ్జఞన పటెరగా మాతరమే
ర ునకు దదవుడు పేరర్ప
మిగశల్వపల యింది. కాని అనిి ఆచర్ణాతుక ఉదదేశముల కొర్కు, బెైబిలు మూయబడినది; అది ఎంత
అసపష్ర ముగా ఉండదదంటే అది వేదాంతశాసత వ
ే త లను వార్శ అనేవష్ణలలో నడిపించగల్వగేది కాదు.
ర త

లేఖ్నము యొకు అధికార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక అభిపారయమును దృషిరలో ఉంచుకొని,

ఇప్ుపడు మన ర్ండవ విష్యమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: మధ్యకాల్వక
సంఘములో సంఘ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అధికార్ము.

స్తాంఘము యొకక అధికారము
సంఘ అధికార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక అభిపారయము మధ్యకాల్వక లేఖ్న స్టిదధ ాంతము

లేవనతిత న సమసయలకు విర్మగుడుగా అభివృదిధ చదయబడింది. బెైబిలు అసపష్ర మన
ై దిగా ప్ర్శగణంచబడినది
కాబటిర, అది వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద అధికార్ము కల్వగశనదిగా ప్ని చదయలేకపల యింది. ఇందుకు ఫల్వతంగా,
సంఘ అధికార్ము వేదాంతశాసత మ
ై పాతరను పల షించుట ఆర్ంభమయియంది.
ర ులో ఒక పారముఖ్యమన

ఈ సంఘ అధికార్ము యొకు ప్రతదయక పాతరను అర్ాము చదసుకొనుటకు, మనము ర్ండు దిశలను

చూదాేము: మొదటిగా, తమకు ముందు కాలములో సంఘము యొకు అధికార్మును గూర్శు

మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు ఎలా అర్ాము చదసుకునాిర్మ; మర్శయు ర్ండవది, వార్మ సమకాలీన

సంఘ అధికార్మును ఎలా అర్ాము చదసుకునాిర్మ. మునుప్టి కాలములో సంఘ వేదాంతశాసత మ
ర ు
యొకు అధికార్ముతో ముందు మొదలపటటరదాము.

మునుపట్ి అధికారములు
ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలానికన, మునుప్టి కాలములోని సంఘ అధికార్మును గూర్శు కాథల్వక్స

సంఘము ఒక విశాలమన
ై ప్దధ తిని అభివృదిధ చదస్టింది. అవును, లేఖ్నములను వార్మ సంఘము యొకు
వార్సతవములో ఒక భాగముగా చూసార్మ. అయినను, మనము ముందు చూస్టినటట
ో , మధ్యకాల్వక

సమయము నాటికన, లేఖ్నముల యొకు బో ధ్లు ఎంత అసపష్ర ముగా మార్ాయంటే మార్గ దర్ికము

కొర్కు ఇతర్ వనర్మల యొకు అవసర్ము కల్వగశంది. దీనికన ప్ర్శణామముగా, వార్మ దదనిని నమువల నో

తెలుసుకొనుటకు మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వ
ే త లు సంఘ వేదాంతశాసత మ
ర త
ర ు యొకు చర్శతరను ప్ర్శశీల్వంచుట
ఆర్ంభించార్మ. మర్శయు వార్శలో ఎకుువ మంది సంఘ చర్శతరను ఆయన ప్రజలను సతయ మార్గ ములలో

నడిపించు దదవుని చర్శతగ
ర ా చూచార్మ. ఈ కార్ణము చదత, సంఘము మునుప్ు బో ధించన విష్యములు
మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలకు ర్ండు విధ్ములుగా ఆసకనతని కల్వగశంచాయి.

ఒక వప్
ై ు, ఆదిమ సంఘ పితర్మలకు ఎకుువ ధాయస ఇవవబడింది. పల ల్వకార్డప, ఇగేిషియస్,

ఐర్ేనియస్, తెర్త మలుో మర్శయు జస్టిరన్ మార్శరర్డ, మర్శయు తర్మవాత సంఘ పితర్మల ైన అగస్టిరన్,

అథనేషియస్ మర్శయు జర్పం వంటి మనుష్యల యొకు ర్చనలు — వీర్మ సంఘము యొకు ప్లు
-5వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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కీమములను గూర్శున నమిుకల మీద లోతెైన ప్రభావమును చూపార్మ. ఇప్ుపడు, ఈ పితర్మలు

సాధార్ణముగా సర్వజుా లుగా ప్ర్శగణంచబడర్మ, మర్శయు సంఘము యొకు వేర్ేవర్మ శాఖ్లు వేర్ేవర్మ
పితర్మల సంప్రదాయములకు పారథానయతనిసాతర్మ.

అయినను, మునుప్టి కాలములోని ఈ గొప్ప వేదాంతశాసత వ
ే త లకు దదవుడు విశలష్మన
ై
ర త

మళకువలను అనుగీహంచాడని మర్శయు సంఘము వార్శ బో ధ్నలకు ప్రతదయకమన
ై ఆసకనతని చూపించాలని

చాలా వర్కు ఊహంచబడినది. ఆదిమ సంఘ పితర్మల నుండి ఏదో ఒక విధ్మైన సమర్ాన లేకుండా చాలా
అర్మదుగా మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వ
ే త లు వేదాంతశాసత ర ప్రకటనలను చదశార్మ. మర్ొక వప్
ై ు, మధ్యకాల్వక
ర త
సంఘము సంఘము యొకు ఎకుయమినికాల్ సభల మీద మర్శ ఎకుువగా ఆధార్ప్డింది: నక
ై నయ సభ,

కోన్ింటోిపల్ సభ, ఛాల్విడో న్ సభ. ఈ సభలు మర్శయు ఇతర్ సభలలో చదయబడిన నిర్ాార్ణలను చాలా
గంభీర్ముగా తీసుకునేవార్మ. అనిి అభాయస్టిక ఉదదేశముల నిమితత ం, మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వ
ే త లు
ర త
వాటిని బెైబిలు బో ధ్నల యొకు నిసిందదహమన
ై కోీడీకర్శంప్ులుగా ప్ర్శగణంచార్మ. వాటికన అసముతి
తెలుప్ుటను కతస
ీ త ు మర్శయు లేఖ్నములకు అసముతి తెలుప్ుటకు సమానంగా భావించదవార్మ.

శతాబే ములు గడుచుచుండగా, పితర్మల యొకు అనేక బో ధ్లు మర్శయు ఎకుయమినికల్ సభల యొకు
ఆవిష్ుర్ణలు అధికార్శక సంఘ సాంప్రదాయములుగా ర్ూప ందాయి. మర్శయు ఈ సాంప్రదాయములు
బలప్ర్చబడగా, అవి సంఘము యొకు విశాలమైన స్టిదధ ాంతములను ర్ూప ందించుటలో

సహాయప్డా్యి. ఈ సంఘ స్టిదధ ాంతములను మానవులు సాాపించన నిర్ులమన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ుగా

ప్ర్శగణంచలేదు గాని, లేఖ్నములతో సమానతవము కల్వగశయుని వేదాంతశాసత మ
ర ుగా ప్ర్శగణంచార్మ.

వాసత వానికన, అనిి ఉదదేశముల కొర్కు, లేఖ్నముల సాానములో సంఘ స్టిదధ ాంతములను ఉప్యోగశంచుట
ఆర్ంభించార్మ. ప్ునర్మదధ ర్ణకు ముందు నముకమన
ై కస
ై త వులు “బెైబిలు ఏమి చెబుతయంది?” అని అడిగే
అవకాశము లేదు గాని, “సంఘము ఏమి చెబుతయంది?” అని మాతరమే అడగవలస్టియుండదది.

మధ్యకాల్వక సంఘమునకు మునుప్టి కాల సంఘ అధికార్ములు ఎంతో పారముఖ్యమైయునాి,

ఆ సమయములో లేఖ్న స్టిదధ ాంతము సమకాలీన సందర్ుములో ఉనిత వేదాంతశాసత ర అధికార్ము
యొకు అవసర్తను కూడా సృషిరంచంది.

స్తమకాలీన మధ్యకాలిక అధికారములు
సపష్ర ముగా, సంఘము స్టిదధ ాంతప్ర్ంగా మాతరం బెైబిలు యొకు అధికార్మును ఉదాాటించుటను

కొనసాగశంచంది. అయితద మునుప్టి కాలములో నిర్ణయించబడని సమకాలీన సమసయల విష్యములో

మాతరం సంఘమునకు మార్గ దర్ికమును ఇచుుటలో బెైబిలు అసపష్ర తను కనుప్ర్చంది. కాబటిర, ప్రసత ుత
వేదాంతశాసత ర వివాదముల విష్యములో సంఘము ఏ విధ్ముగా మార్ాగదర్ికమును
ప ందవలస్టియుండినది?

సులువుగా చెబితద, సంఘము యొకు అధికార్ కీమములో సజీవ అధికార్ముల వయవసా ను

దదవుడు సాాపించాడని మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వేతతలు నమాుర్మ, మర్శయు ఈ అధికార్ కీమము కతీసత ు
శర్రర్మునకు నిసిందదహమన
ై బో ధ్నను ఇచుంది. ప్రసత ుత వివాదములను ప్ర్శష్ుర్శంచు అధికార్ము
యాజకులు, బిష్ప్ుపలు మర్శయు సంఘము యొకు సర్వజా అధికార్శగా అనేకుల దావర్ా

ప్ర్శగణంచబడిన ప ప్ లకు ఇవవబడింది. ఒక వేదాంతశాసత ర నిర్ణయమును నిర్ాార్శంచవలస్టివచునప్ుపడు,
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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విశావసులు “బెైబిలు ఏమి చెబుతయంది?” అని అడిగే అధికార్మును కల్వగశయుండలేదు. బదులుగా

“సంఘము యొకు అధికార్ కీమము ఏమి చెబుతయంది?” అని అడుగునటట
ో వార్మ పల ర తిహంప్బడదవార్మ.
కొనిి దశాబే ముల కనత
ీ ం తూర్మప ఐర్పపాలో కాథల్వక్స జనాభా ఎకుువగా ఉని దదశములో వీధి

సువార్త ను ప్రకటించువానిగా స్టేవచదసాను. ఒక సందర్ుములో, ఒక యవనసుతనికన నేను ఒక బెైబిలు

ఇవవబో యాను. అతడు మాటాోడుట మానివేశాడు, మర్శయు బెైబిలును తిర్సుర్శంచాడు. “నాకు బెైబిలు

అర్ాము కాదు. మా యాజకుడు నాకు దాని అర్ాము చెపాపల్వ.” అని అతడు నాతో అనాిడు. “లేదు, నీవు
దానిని అర్ాము చదసుకోవచుు,” అని నేను అతనితో చెపాపను మర్శయు బెైబిలులోని యోహాను 3:16
తెర్చ “ఈ వచనమును ఏమి చెబుతయనిదో చదివి చెప్పమని” అడిగాను. అతడు ఎంతో ఏకాగీతతో

యోహాను 3:16ను చదివి, “దీని అర్ాము ఏమిటో నేను గీహంచలేనని నీకు చెపాపను కదా; నా స్టేవకుడు
నాకు దీనిని వివర్శంచాల్వ” అని అతడు అనాిడు. ఈ యవవనుడు ఆధ్ునిక యుగములో

నివస్టిసత ునిప్పటికత, బెైబిలు ప్టో అతడి ధో ర్ణ మధ్యకాలములోని అనేక మంది పాశాుతయ కస
ై త వులను
పల ల్వయునిది.

దదవుని చతత మును అర్ాము చదసుకొనుటకు సంఘ అధికార్ములు మాతరమే మార్గ మత
ై ద, సామానయ

కైసతవులు బెైబిలు ప్టో ధాయస చూప్ుటకు ఏ మంచ కార్ణమూ లేదు. కాబటిర, లేఖ్నములు గాక
సంఘము యొకు అధికార్శక అధికార్ కీమము సమకాలీన వేదాంతశాసత మ
ై
ర ునకు సర్వజా మన
మార్గ దర్శిగా ప్ని చదస్టింది.

ఈ మధ్యకాల్వక ధో ర్ణులను దృషిరలో పటటరకొని, ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో బెైబిలు అధికార్మును

మర్శయు సంఘ అధికార్మును అర్ాము చదసుకొనిన విధానమును మచుుకొను స్టిాతిలో మనము
ఉనాిము.

ఆదిమ పరొ ట్ెస్టు ాం్ ట్ వాద్ము
అనేక విధాలుగా, కాథల్వకుులు మర్శయు ప ర టెస్టర ంటట
ో మధ్య తల తిత న వివాదమునకు

అధికార్మును గూర్శున ప్రశి కేందరమయ
ై ునిది. బెైబిలు సంఘమునకు మార్గ దర్శిగా ప్ని చదసత ుందా లేక
భూత వర్త మాన సంఘ అధికార్మును శాస్టిసత ుందా?

మొదటిగా మనము బెైబిలు అధికార్మును గూర్శు ప ర టెస్టర ంట్ అభిపారయమును చూదాేము,

మర్శయు ర్ండవదిగా సంఘ అధికార్మును గూర్శు ప ర టెస్టర ంట్ అభిపారయమును చూదాేము. లేఖ్నము
యొకు అధికార్మును గూర్శు ప ర టెస్టర ంట్ అభిపారయమును మొదట చూదాేము.

లేఖనము యొకక అధికారము
మనము ముందు చూస్టినటట
ో , లేఖ్నము ప్టో మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స అభిపారయము అనేక

పారముఖ్యమన
ై విధ్ములలో తీవరముగా ఉనిది. ఈ భాగంలో, పేర్
ర ణ, అర్ాము మర్శయు లేఖ్నము
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యొకు సపష్ర తలను గూర్శున స్టిదధ ాంతములను ప్ునర్శిర్శుంచుట దావర్ా ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో ఈ

తపిపదములకు సపందించార్ని మనము చూసాతము. మొదట పేర్
ర ణ స్టిదధ ాంతమును ప్ర్శగణంచుదాము.

ప్రొరణ
మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత వ
ర ేతతల వల నే, లేఖ్నములకు దెైవిక మర్శయు మానవ మూలములు

కలవని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు కూడా నమాుర్ని ఆర్ంభములోనే మనము తెల్వయజేయవలస్టియునిది.
మర్ొక వైప్ు, వార్మ బెైబిలును దదవుని యొదే నుండి వచున అసామానయమన
ై ప్ుసత కముగా

ప్ర్శగణంచార్మ. లేఖ్నములు దదవుని ప్రజల యొదే కు దెైవిక పేర్
ర ణ దావర్ా వచాుయని లూథర్డ, జ్వవనిలి,

మర్శయు కల్వవన్ ధ్ృడముగా ఉదాాటించార్మ. 2 తిమోతి 3:16లోని అప సత లుడెన
ై పౌలు యొకు మాటలను
వార్మ అతి గంభీర్ముగా ప్ర్శగణంచార్మ.

. . . దైవావేశమువలన కలిగన పొతిలేఖనము ఉపదేశాంచుట్కును,

ఖాండాంచుట్కును, తపుు దిద్ు ుట్కును, నీతియాంద్ు శక్షచేయుట్కును
పొయోజనకరమై యుననది (2 తిమోతి 3:16).

ఈ వాకయ భాగము బో ధించుచునిటట
ో , లేఖ్నములు దదవుని యొదే నుండి కల్వగశనవి, మర్శయు
ప్ూర్శతగా ఆధార్ప్డదగశన విశలష్ ప్రతయక్షతను దదవుని ప్రజలకు ఇచుుటకు అవి ర్ూప ందించబడినవి.

దదవుని హసత ము లేఖ్నములను తపిపదముల నుండి కాపాడెనని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు నమాుర్మ.

వర్త మాన, భూత, భవిష్యత్తత కాలములను గూర్శు దదవుడు అసామానయమైన ర్రతిలో బెైబిలు ర్చయితలకు
సమాచార్మునిచాుడు, మర్శయు వార్మ వారస్టిన ప్రతిది సతయమగునటట
ో ఆయన వార్శ ర్చనలపై
నాయకతవం వహంచాడు. అనిిటి కంటే ముఖ్యముగా, దెవి
ై క పేర్
ర ణ లేఖ్నములకు సాటిలేని,
నిసిందదహమన
ై అధికార్మును ఇచుంది.

అయితద లేఖ్నముల యొకు మానవ ర్చయితలు బెైబిలు యొకు అంశములు మర్శయు అర్ాము

విష్యములో విశలష్మన
ై తోడాపటటను ఇచాుర్ని గుర్శతంచుట దావర్ా ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు మధ్యకాల్వక
సంఘము చదస్టన
ి తపిపదములను నివార్శంచార్మ. బెైబిలును ప్ర్లోకము నుండి ఊడిప్డిన ఒక
ప్ుసత కముగా ప్ర్శగణంచకుండా, లేఖ్నములు చార్శతిరక ప్రకనీయలో మానవ సాధ్నముల దావర్ా

వచాుయని ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో వకాుణంచార్మ. మానవ కర్త ృతవము గూర్శున ఈ విష్యము యియసు
మర్శయు బెైబిలు ర్చయితలు బెైబిలు ప్టో చూపిన ధో ర్ణలో సపష్ర ముగా కనప్డుతయంది.
ఉదాహర్ణకు, మతత యి 22:41-45లో మనము ఇలా చదువుతాము:
ఒకపుుడు పరస్తయుయలు కూడయుాండగా యిేస్తు వారని చూచి కీీస్త్ ునుగూరి
మీకేమి తోచుచుననది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడగను. వారు ఆయన

ద వీద్ు కుమారుడని చప్ిుర. అాంద్ుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతరొవులను నీ

పాద్ముల క్ీాంద్ ఉాంచువరకు నీవు న కుడపార్వమున కూరుిాండుమని పొభువు
న పొభువుతో చప్్ును అని ద వీద్ు ఆయనను పొభువని ఆతమవలన ఏల
చపుుచున నడు? . . . అని వారనడగను.
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(మతత యి 22:41-45)
ఈ వాకయభాగములో యియసు కతర్తనలు 110:1ని ఉప్యోగశసత ూ, ఈ లేఖ్న భాగము యొకు మానవ

ర్చయితయిన
ై దావీదు వప్
ై ు దృషిర మళ్లో సత ూ ప్ర్శసయుయలను విచినిం చదశాడు. మస్ట్ియ దావీదు

యొకు వంశసుాడెయ
ై ుంటాడని యియసు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు ఇర్మవుర్మ ఒప్ుపకునాిర్మ. కాని మొదటి
శతాబే ప్ు పాలస్ట్త నలో, దావీదు సామానయముగా అతని యొకు వార్సులను “ప్రభువు” అని
పిలచయుండదవాడు కాదు.

కాబటిర, దావీదు ఈ బిర్మదును తన కుమార్మనికన ఎందుకు ఇచాుడో వివర్శంచమని యియసు

ప్ర్శసయుయలను కోర్ాడు. ఇకుడ లేఖ్నము యొకు అర్ాము కొంత వర్కు దాని మానవ ర్చయిత యొకు
జీవిత వివర్ణల మీద ఆధార్ప్డియుని సతయము మీద యియసు యొకు తర్ుము ఆధార్ప్డినదని
గమనించండి. ఇలాంటి ఉదాహర్ణలు బెైబిలు ర్చయితలు మర్శయు పాతరల న
ై మోషే, యిష్యా,

యిర్రుయా, దావీదు, పౌలు మర్శయు దదవుని వాకయము యొకు ఇతర్ మానవ సాధ్నములలో విర్శవిగా
ఉనాియి. ఈ మానవ సాధ్నములు లేఖ్నముల ప్టో గొప్ప వయకనతగత తోడాపటో ను ఇచాుర్మ.

ఈ ఉదాహర్ణలు మర్శయు ఇతర్ ఉదాహర్ణల దావర్ా, లేఖ్నములు నిజమన
ై మానవ

సందర్ుములలో నుండి ప్ుటారయని, మర్శయు కొనిి ప్రతయద కమైన చార్శతిక
ర సందర్ుముల కొర్కు వార్మ

వాటిని ర్చంచార్ని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు సర్శగానే నిర్ాార్శంచార్మ. కస
ై త వులు లేఖ్నములను సర్శగా అర్ాము
చదసుకోవాలంటే, వార్మ కేవలం లేఖ్నము యొకు దెైవిక మూలముల మీద మాతరమే గాక, మానవ,
చార్శతిరక మూలముల మీద కూడా ఉదాాటన చూప్వల ను.

బెైబిలు పేర్
ర ణ యొకు మానవ కోణమునకు పారముఖ్యతనిచుుట ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లకు కేవలము

ఒక స్టిదధ ాంతము మాతరమే కాదు; వార్మ లేఖ్నముల యొకు అర్ామును గూర్శు ఆలోచంచన విధానము
మీద కూడా అది ప్రభావము చూపింది.

అరథము
మనము ఈ విష్యమును ఇలా కోీడీకర్శంచవచుు: బెైబిలులోని దాగశయుని దెవి
ై క అర్ాముల

కొర్కు వదకుట దావర్ా మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స వాదమును అనుసర్శంచుటకు బదులుగా,

ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు తమ అనువాదములనిిటిని బెైబిలు భాగముల యొకు అక్షర్ార్ా భావము మీద,

అనగా తమ వాసత విక శోీతలకు బెైబిలు యొకు మానవ ర్చయితలు తెల్వయజేయుటకు ప్రయతిించన
అర్ాము మీద స్టిార్ప్ర్చుటకు ప్రయతిించార్మ.

ఇప్ుపడు, ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో లేఖ్న అర్ాము కొర్కు మధ్యకాల్వక ప్దధ తయల నుండి ప్ూర్శతగా

విడిపల లేదని మనము తెలుసుకోవాల్వ. కొనిి సార్మో, సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకము యొకు

గుర్మతయలు ప్ునర్మదధ ర్ణ ర్చనలలో కూడా కనిపించాయి. ఉదాహర్ణకు, కతర్తనలు గీంథము మీద లూథర్డ
వారస్టిన వాయఖ్ాయనము ఈ అనువాద ప్దధ తి మీద నిర్ంతర్ ఆధార్మును చూపిసత ుంది. అయినను, తమ

కాథల్వక్స సహచర్మల కంటే ఎకుువగా ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు మానవ ర్చయితలు తెల్వయజేస్టన
ి అర్ాము మీద
ఎకుువ ఉదాాటనను ఉంచార్ని మనము చెప్పవచుు. మర్శయు, చాలా వర్కు, లేఖ్న భాగముల యొకు
అనేక అనువర్త నములను వార్మ లేఖ్న భాగము యొకు అర్ాము మీద ఆధార్శతము చదశార్మ.
ప ర టెస్టర ంటో కు, ఈ చార్శతిరక దృషిర అనువాదమునకు కేందరమైయుండెను.
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బెైబిలు వాకయ భాగముల యొకు అక్షర్ార్ా లేక సవచి అర్ాము మీద ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణ పటిరన

ఉదాాటనను అర్ాం చదసుకొనుటకు, ఈ వాయఖ్ాయన ప్దధ తి 15వ శతాబే ములోని ప్ునర్మజీీ వనోదయమం దావర్ా
ప్శిుమ ఐర్పపాలో ముందుగానే పారర్ంభమన
ై దని జఞాప్కము చదసుకొనుట సహాయప్డుతయంది.

ప్ునర్మజీీ వనోదయమం లేక “ప్ునర్ీను” అను పేర్మ ప్ునర్మదధ ర్ణకు ముందు ప్శిుమ ఐర్పపాలో

చపటట చదసుకుని సాంప్రదాయిక ర్పమ మర్శయు ముఖ్యముగా గరక
ీ ు సాహతయము మర్శయు సంసుృతి ప్టో
కల్వగశన నూతన ఆసకనతలో నుండి వలువడింది. ప్ునర్మజీీ వనోదయమమునకు ముందు, ప్ండితయలు చాలా

వర్కు ప్ుర్ాతన గరక
ీ ు ర్చనలను అనువాదముల దావర్ానే నేర్ముకునాిర్మ, మర్శయు ఆ అనువాదములు
కూడా చాలా వర్కు సంఘము యొకు ప్ర్యవేక్షణలో జర్శగాయి. వేర్ేవర్మ సమయాలలో, సంఘము

ఆచర్ణాతుకముగా పాోటో, అర్శసర ల టిల్ మర్శయు ఇతర్మలకు బాపిత సుమిచుంది, తదావర్ా వార్మ కస
ై తవ

స్టిదధ ాంతమును సమర్శాసత ునిటట
ో అనువదించంది. కాని ప్ునర్మజీీ వనోదయమ కాలములో, సాంప్రదాయ
కాలములోని ప్ుర్ాతన ర్చనలను సంఘము యొకు ప్ర్యవేక్షణ లేకుండా తాము కోర్శన విధ్ముగా

అర్ాము చదసుకొనుటలో మదే తయనిచుు సహాయకులను అనేక మంది ప్ండితయలు కనుగొనాిర్మ. మర్శయు
ఆ ర్చనలను వాసత విక ర్చయితలు ఇచున అర్ాములో అనువదించుట ఆర్ంభించార్మ. ఫల్వతంగా, ఉనిత
విలువలు గల సాంప్రదాయిక సాహతయము యొకు అనువాదములు దాని యొకు చార్శతిక
ర అర్ాము మీద
దృషిర పటటరట ఆర్ంభించాయి, మర్శయు ఇవి సంఘము యొకు బో ధ్నలకు సంప్ూర్ణ భినితను
చూపాయి.

ఇప్ుపడు, ప్ునర్మజీీ వనోదయమ కాలములో, హెబ్రర మర్శయు గరక
ీ ు బెైబిళు యొకు నూతన ప్రతయలు

కూడా ముదిరంచబడా్యి మర్శయు లేఖ్నము యొకు అనువాదములో ఇది ఒక గొప్ప మార్మపను
తెచుంది. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , ఈ దినములకు ముందు, బెైబిలు భాగములు

సంఘము యొకు మార్గ దర్ికములో మర్శయు సంఘ స్టిదధ ాంతములకు అనుగుణంగా అనువదింప్బడదవి.
అయితద ప్ునర్మజీీ వనోదయమ నియమములను అనుసర్శసత ూ, అనేకమంది బెైబిలు ప్ండితయలు,

ముఖ్యముగా ప ర టెస్టర ంటట
ో , లేఖ్నమును సంఘము యొకు నియంతరణ లేకుండా చదువుట ఆర్ంభించార్మ
మర్శయు లేఖ్నముల యొకు అనువాదములను వాసత విక చార్శతిక
ర అర్ాము మీద ఆధార్ము చదయుటకు
వార్మ ప్రయతిించార్మ.

వాసత విక అర్ాము లేక అక్షర్ార్ా భావమును అనిి అనువాదములకు మూలముగా చదయు

ప ర టెస్టర ంట్ ధో ర్ణ లేఖ్నము యొకు అర్ామును గీహంచుటలో ఒక గొప్ప మార్మపలోనికన నడిపించంది. ప్రతి
బెైబిలు భాగమునకు ఒక ఐకయ సంబంధిత అర్ామును గూర్శు ప ర టెస్టర ంటట
ో మాటాోడార్మ.

వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ అఫ్ ఫయిత్త యొకు మొదటి అధాయయం తొమిుదవ భాగం చెబుతయనిటట
ో ,
ఒక లేఖన భాగము యొకక నిజమైన మరయు స్తాంపూరణ మన
ై భావము . . .
అనేకము కాద్ు, కాని ఒకట్ే.

ఈ దృకపథమును మనము అర్ాము యొకు “ఏకసంయోగ” అభిపారయము అని పిలువవచుు.

అవును, బెైబిలు భాగములు చాలా సార్మో అక్షర్ార్ా భావము యొకు సామానయ విశలోష్ణ సూచంచు

దాని కంటేఎకుువ విష్యాలను తెల్వయజేసత ాయని ప ర టెస్టర ంటట
ో గీహంచార్మ. లేఖ్నములలోని వాకయ

భాగములకు వార్శ దినములలో వాసత విక ర్చయితలు అర్ాము చదసుకొనిన దాని కంటే ఎకుువగా కస
ై తవ
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సతాయలకు ముడిప్డియుని అనేక భావములు ఉంటాయి. అయితద ఈ భావములనిియు ఏక, సతయ,
సంప్ూర్ణ అర్ాములో భాగమయ
ై ునివి, ఎందుకంటే అవి లేఖ్నముల యొకు అక్షర్ార్ా భావమునకు
తోడపడతాయి.

పేరర్ణలోని మానవ పాతర మర్శయు లేఖ్నము యొకు ఐకయ అక్షర్ార్ా భావమును ఉదాాటించుటతో

పాటట, ప ర టెస్టర ంటట
ో లేఖ్నము యొకు సపష్ర తను కూడా ఉదాాటించార్మ.

స్తుషుత
లేఖ్నములను సపష్ర త లేనివిగాను అధికార్శక సంఘ అనువాదము యొకు అవసర్త

ఉనివిగాను చూచుట కంటే, బెైబిలు గీహంప్దగశనదని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు తర్శుంచార్మ. బెబి
ై లు సపష్ర తను
గూర్శు ప ర టెస్టర ంట్ స్టిదధ ాంతమునకు అనేక విష్యములు తోడాపటటనిచాుయి.

మొదటి సాానంలో, విర్శగశగా అందుబాటటలో ఉండిన సులువుగా మోయగల టెప్
ై ు ముదరణ

యంతరములు అనేక బెైబిళో ను అందుబాటటలోనికన తెచాుయి. మర్శయు బెైబిళళు అందుబాటటలో ఉండుట
వలన కస
ై త వులు సవయంగా బెబి
ై లును చదువుట మర్శయు లేఖ్నములు అసపష్ర మన
ై వి అని కాథల్వక్స
సంఘము చెపపి న మాటలు నిజమో కాదో విశలోషించుట సాధ్యమయాయయి. ర్ండవ సాానములో,

ధెైర్యముగల మార్గ దర్ికులు సామానయ మానవుల భాష్లలోనికన లేఖ్నములను అనువదించుట

ఆర్ంభించార్మ మర్శయు లేఖ్నము యొకు సపష్ర తను సవయంగా ప్ర్రక్ించుటకు ప్రజలకు అవకాశం

లభించంది. మూడవ సాానంలో, స్టనిస్ ల్వటర్ల్వస్ మీద ప్ునర్మదధ ర్ణ పటిరన దృషిర ప్ర్రక్ించగల మర్శయు

ప్ర్శశోధింప్బడగల వాటి మీద తమ అనువాదములను నిలుప్ునటట
ో వేదాంతశాసత వ
ే త లను ప్ుర్శకొల్వపంది.
ర త

బెైబిలులోని అర్ామును తెలుప్ుటకు వార్మ ఇక సంఘ అధికార్ముల మీద ఆధార్ప్డవలస్టిన అవసర్ము
లేకుండా పల యింది. ఈ విధ్ముగా లేఖ్నమును ప్ర్రక్ించుట కాథల్వక్స అభిపారయమునకు భినిముగా
బెైబిలు చాలా సపష్ర మన
ై దనే అవగాహన ప్రజల మధ్య విర్శవిగా కల్వగశంచంది.

నముకమన
ై ర్పమన్ కాథల్వక్స వాడెైన, లూథర్డ ను మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్ణను వయతిర్ేకనంచన,

ఎర్ాసుస్ కూడా ఈ మాటలు వారసాడు:

... ఒక న గలివాడు కూడ లేఖనములను అరథ ము చేస్తుకోగలడు.
బెైబిలు యొకు సపష్ర తను ఉదాాటించుటకు మర్శయు బెైబిలును కస
ై త వయము యొకు ఆచర్ణాతుక

అధికార్ముగా ప్ునఃసాాపించుటకు ఈ సనిివేశములు ప ర టెస్టర ంటో కు ఒక మార్గ మును తెర్చాయి. ఈ కొీతత
వాతావర్ణములో ప ర టెస్టర ంటట
ో బెైబిలును తాజఞగా చదువుతయండగా, కాథల్వక్స సంఘము అసపష్ర మైనవని

చెపపి న అనేక ముఖ్యమైన లేఖ్న భాగములు నిజఞనికన సులువుగా అర్ాము అయియయవని సపష్ర మయియంది.
వార్మ ఎంత ఎకుువగా బెైబిలు చదివితద, అంత ఎకుువగా బెైబిలు బో ధ్నలు సపష్ర ముగా ఉనాియని

ప ర టెస్టర ంట్ అనువాదకులు కనుగొనాిర్మ. ఇప్ుపడు, ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు ఆదిమ దశాబాేలలో, బెైబిలు

యొకు సపష్ర తను గూర్శు ప ర టెస్టర ంటట
ో ఎంతో ఆశావాదుల ైయాయర్మ. అదంతా వార్శకన చాలా సులువన
ై ప్నిగా
అనిపించంది: బెైబిలు చదవండి మర్శయు దదవుని యొకు సపష్ర మన
ై ప్రతయక్షతను దానికన
అనుకూలప్ర్చండి.

కాని ప ర టెస్టర ంట్ ఉదయమము లేఖ్నములతో ప్ని చదయుట కొనసాగశంచంది, ప ర టెస్టర ంటట
ో సవయంగా

లేఖ్నములను గూర్శు మర్శంత వాసత వికతలను తెలుసుకునాిర్మ మర్శయు వార్మ బెైబిలులో సపష్ర త
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

నాలుగవ పాఠము: వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్ము

యొకు సాాయిలను గూర్శు మాటాోడుట మొదలుపటారర్మ. బెైబిలులోని కొనిి భాగముల యొకు అర్ాము
ఇతర్ భాగముల కంటే సపష్ర ముగా ఉనిదను విష్యం మర్శంత తదటయియి
ై యంది.

లూథర్ను
ో ఒక విష్యమును, కాల్వవన్ వాదులు మర్ొక దానిని, మర్శయు జ్వవనిలవ
ి ాదులు ఇంకొక

విష్యమును నమాుర్ని సపష్ర మగుట దావర్ా, బెైబిలు యొకు సపష్ర తను గూర్శు మునుప్టి అతి

ఆశాజనకమైన అభిపారయము మర్శనిి ఉప్యోగకర్మన
ై అభిపారయములకు దార్శతీస్టింది. వాసత వానికన,
ఈ మర్శంత ప్ర్శప్కవత చెందిన ప ర టెస్టర ంట్ అభిపారయము మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు.

అప సుతలుడెన
ై పేతయర్మ కూడా 2 పేతయర్మ 3:16లో ఈ మాటలు వారసూ
త లేఖ్నములోని కొనిి

విష్యములు మిగతా విష్యముల కంటే కఠశనమన
ై వని ఒప్ుపకునాిడు.

అయితే [పౌలు రచనలలో] వాట్ిలో కొనినస్తాంగతరలు గీహాంచుట్కు కషుమైనవి.
వీట్ిని విద యవిహీనులును, అస్టిథరుల ైనవారును, తక్కన లేఖనములను

అపారథ ముచేస్టినట్ట
ు , తమ స్తవకీయ న శనమునకు అపారథ ము చేయుద్ురు (2
ప్రతరరు 3:16).

పేతయర్మ ఇకుడ ఎలా వారసుతనాిడో చూడండి: పౌలు యొకు ర్చనలనిి అర్ాము చదసుకొనుటకు

సులభమని అతడు చెప్పలేదు; అవనీి అర్ాము చదసుకొనుటకు కష్ర మని కూడా చెప్పలేదు. బదులుగా,
పౌలు ర్చనలలో కొనిి అర్ాము చదసుకొనుటకు కష్ర మని చెపాపడు.

అయితద అప్ుపడు, మధ్యకాల్వక సంఘమునకు భినిముగా, ప ర టెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు

బెైబిలును సంఘ అధికార్ము కంటే ఎకుువగా హెచుంచార్మ. వార్మ లేఖ్నములోని దదవుని ప్రతయక్షత

నుండి వేర్మచదయబడలేదని ప ర టెస్టర ంటట
ో గీహంచార్మ. వార్మ లేఖ్నము యొకు సపష్ర తను ఉదాాటించార్మ
మర్శయు ఫల్వతముగా, సంఘ అధికార్ము కంటే పైగా బెైబిలు నిర్ంకుశమన
ై అధికార్ముగా
ప్ునఃసాాపించబడింది.

లేఖ్నమును గూర్శు ఆదిమ పర టెస్టర ంట్ అభిపారయమును మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు

ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో సంఘ అధికార్మును ఎలా చూశార్మ అను విష్యమును చర్శుంచు స్టిాతిలో
ఉనాిము.

స్తాంఘము యొకక అధికారము
మనము ముందు చూస్టినటట
ో గా, వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు నిసిందదహమైన నియమముగా

బెైబిలును ప్ునఃసాాపించుటకు ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు లేఖ్నము యొకు పేర్
ర ణ, అర్ాము మర్శయు

సపష్ర తలను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుని అభిపారయముల మీద ఆధార్ప్డా్ర్మ. అయినను, ఆదిమ
ప ర టెస్టర ంటట
ో సంఘ అధికార్మును గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును ప్ూర్శతగా నిర్ాకర్శంచలేదు అను

సతయమును మనము ఎర్శగశయుండాల్వ. భినిముగా, సంఘ వేదాంతశాసత మ
ర ునకు గొప్ప అధికార్ము

ఉనిదని ప ర టెస్టర ంటట
ో నమాుర్మ, కాని ఆ అధికార్ము మాధ్యమికమన
ై ది మర్శయు లేఖ్న బో ధ్ల మీద
ఆధార్ప్డియుంటటందని వకాుణంచార్మ.

సంఘ అధికార్మును గూర్శు ప ర టెస్టర ంట్ అభిపారయమును తెలుసుకొనుటకు ర్ండు దిశలలో

చూచుట సహాయప్డుతయంది: మొదటిగా, మునుప్టి కాలము నుండి ప ర టెస్టర ంటట
ో సంఘ అధికార్మును
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ఎలా అర్ాము చదసుకునాిర్మ; మర్శయు ర్ండవది, సమకాలీన సంఘము యొకు అధికార్మును వార్మ
ఎలా అర్ాం చదసుకునాిర్మ? మొదటిగా మునుప్టి కాలము నుండి సంఘము యొకు అధికార్మును
ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో ఎలా అర్ాం చదసుకునాిర్ప చూదాేము.

మునుపట్ి అధికారములు
మనలో చాలా మందికన ఇది ఊహంచుటకు కష్ర మైనప్పటికత, ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో సంఘ పితర్మలు
మర్శయు ఆదిమ సంఘ సభల యొకు బో ధ్లకు గొప్ప అధికార్మును ఇచాుర్మ. ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు ఒక
బల్వష్ర మన
ై సంఘ స్టిదధ ాంతమును కల్వగశయుండిర్శ. వార్శ దినములలో కైసతవులు గుర్శతంచవలస్టిన అనేక

పారముఖ్యమన
ై సతయములను ప్ర్శశుదాధతు ఆదిమ సంఘమునకు నేర్ాపడని వార్మ ధ్ృడముగా నమాుర్మ.
మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టినటట
ో , ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు లేఖ్నము యొకు అధికార్మును

గూర్శు స ల స్టిరప్
ి ుుర్, అనగా “లేఖ్నము మాతరమే” అనే శీర్శషక ఆధార్ంగా మాటాోడార్మ. దుర్దృష్ర వశాతయ
త ,
నేటి దినములలో అనేక మంది ఇవాంజల్వకల్ విశావసులు స ల స్టిరిప్ుుర్ అను ఈ స్టిదధ ాంతమును
అపార్ాం చదసుకుంటార్మ.

బెైబిలుకు మినహా మనకు ఏ అధికార్మూ ఉండకూడదని స ల స్టిరప్
ి ుుర్ స్టిదధ ాంతము

బో ధిసత ునిటట
ో మన దినములలో అనేక మంది ఇవాంజల్వకల్ విశావసులు నముుతార్మ. అయితద

ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు అభిపారయము ఇది కాదు, మర్శయు ఇది స ల స్టిరప్
ి ుుర్ స్టిదధ ాంతము యొకు

నిజమన
ై భావము కాదు. బెైబిలు మాతరమే విశావసులకు ఏకక
ై అధికార్మని వార్మ నమాుర్మ కాబటిర

ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు స ల స్టిరిప్ుుర్ ను వకాుణంచలేదు. బదులుగా, బెైబిలు మాతరమే విశావసులకు ఏకక
ై
నిసిందదహమన
ై అధికార్మైయునిదని వార్శ అర్ాము. ఇది ఎంత వింతగా వినిపించనప్పటికత, ప ర టెస్టర ంటట
ో
స ల స్టిరప్
ి ుుర్ స్టిదధ ాంతమును పిడవ
ి ాదముగా సమర్శాంచుటకు కార్ణము వార్మ మిగశల్వన

అధికార్ములనిిటిని ర్దుేచదశార్ని కాదు, కాని వార్మ ఇతర్ వేదాంతశాసత ర అధికార్ములను మర్శ ఉనిత
సాాయిలో గౌర్వించార్మ.

మన సౌకర్యము కొర్కు, వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ అఫ్ ఫయిత్త మొదటి అధాయయము, ప్దవ

పేర్ాలోని ఈ విష్యముల యొకు సార్ంశమును చూచుట ఉప్యోగప్డుతయంది:

మతము యొకక వివాద్ములనిన నిరాథరాంచబడగల, మరయు స్తభల యొకక
శాస్తనములనిన, పురాతన రచయితల యొకక అభిపాొయములు, పురుషరల

స్టిదధ ాంతములు, మరయు రహస్తయ ఆతమలు పరీక్ాంచబడగల, మరయు మనము
ఆధ రపడగల తీరుుల నిచుి ఉననతమైన న యయాధిపతి లేఖనము
మాట్ాుడుతరనన పరశుదధ తమ తపు మర ఎవరును లేరు.

లేఖ్నములలో మాటాోడుతయని ప్ర్శశుదాధతు “మతము యొకు వివాదములనిి నిర్ాార్శంచగల

ఉనిత నాయయాధిప్తి” అని ఈ పేర్ా బలముగా ఉదాాటిసత ుంది. మర్ొక మాటలో, సంఘము యొకు
తీర్మపలనిియు లేఖ్నముల ఆధార్ముగా ఇవవవలయును. కాని ఇకుడ భాష్ను గమనించండి.

బెైబిలులో మాటాోడుచుని ప్ర్శశుదాధతు “ఉనిత నాయయాధిప్తి”యియ
ై ునాిడు. ఇప్ుపడు, ఒకర్మ

ఉనిత నాయయాధిప్తి అయుయనిటో యితద, ఉనితమన
ై వార్మ కాని ఇతర్ నాయయాధిప్తయలు కూడా
ఉనాిర్ని అర్ామే కదా. వాసత వానికన, ఈ భాగములో ఈ కనీష్న్ ఇంకా అనేక అధికార్ములను
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ప్రసత ావిసుతంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవిగా అది సభలు, ప్ుర్ాతన ర్చయితలను (లేక సంఘ పితర్మలను)
ప్రసత ావిసుతంది; సంఘములోని నేటి మర్శయు మునుప్టి ప్రజల యొకు బో ధ్లను సంబో ధిసత ూ,

మనుష్యయల స్టిదధ ాంతములను; మర్శయు ఒక విష్యమును గూర్శున అంతర్ంగ నిర్ాార్ణ లేక భావనను
సంబో ధిసత ూ ర్హసయ ఆతులను ప్రసత ావిసుతంది. వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ ఈ అధికార్ములను ఒప్ుపకునిది,
కాని వాటికన మాధ్యమిక సాానమును, అనగా లేఖ్నము యొకు నిర్ంకుశ అధికార్మునకు కనీంద
అధికార్మును ఇచుంది.

ఇప్ుపడు కాథల్వక్స వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు చాలా సార్మో సంఘ అధికార్మును తిర్సుర్శసత ార్ను

నిందను ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త ల మీద వేశార్మ, కాని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు తమ స ల స్టిరప్
ి ుుర్ స్టిదధ ాంతముతో
చదస్టన
ి టేో మునుప్టి కాలమును తిర్సుర్శంచకుండా జఞగీతతప్డా్ర్మ.

మొదటి సాానంలో, ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో అటిర అభిపారయములను ఆదిమ సంఘ పితర్మలను

ప్రసత ావిసూ
త సమర్శాంచార్మ. వాసత వానికన, కల్వవన్ వారస్టిన ఇని్ిటయయట్ి అఫ్ ది కనస్ట
ీ రయ
ి న్ ర్శలీజ్వయన్ ఇర్వై

కంటే ఎకుువ సార్మో ప్ునర్శవమర్ి చదయబడింది, మర్శయు వాటిలో కల్వవన్ ఆదిమ సంఘ పితర్మలతో మర్శ
ఎకుువ సంభాషించాడని మనము కనుగొనవచుు. ర్ండవ సాానంలో, కల్వవన్ వారస్టిన ఇని్ిటయయట్ి అఫ్ ది
కనీస్టర య
ి న్ ర్శలీజ్వయన్ లోని ఒక భాగము సంఘ సభల యొకు అధికార్మును గూర్శు అతడు
కల్వగశయుని అభిపారయమును సపష్ర ముగా బయలుప్ర్మసుతంది.

ఇని్ిటయయట్ి యొకు నాలుగవ ప్ుసత కములో కల్వవన్ మాటలను వినండి:
స్తభలనినట్ిని నిషరధిాంచ లని లేక అాంద్ర క్ీయలను కొట్ిు వేయబడ లని, మరయు

(ఒక న న డు వల ) ఒక దబబలో కొట్ిు పారయాయలని ఇకకడ నేను వాదిాంచుట్లేద్ు.
“కాని,” “స్తభలు నిరణ యిాంచిన ద నిని అాంగీకరాంచు లేక తిరస్తకరాంచు హకుక పొతి

వయక్్క్ ఉాండునట్ట
ు నీవు పొతిద ని విలువను తగగ ాంచు,” అని అాంట్ావు. అలా కానే

కాద్ు! కాని ఒక స్తభ యొకక నిరణ యము ముాంద్ుకు తేబడన పొతిసార, పురుషరల
వల ఆ స్తభ ఎపుుడు జరగాంది, స్తమస్తయ ఏమిట్ి, ఏ ఉదేుశముతో జరగాంది,

మరయు అకకడ ఎలాాంట్ి వారు పాలుపాంచుకున నరు అనే విషయములను నేను
జాగీత్గా పరశీలిాంచ లి; తరువాత లేఖన ఆధ రముగా ఆ విషయములను

పరీక్ాంచ లి — మరయు ద నిని స్తభ యొకక నిరవచనము అధికారము కలిగనదిగా

మరయు ఒక ఉపయోగకరమన
ై తీరుుగా ఉాండునట్ట
ు గా చేయాలి. అయినను, నేను
పొస్ ావిాంచిన పరీక్షకు ఆట్ాంకాం కలిగాంచవద్ుు.

కల్వవన్ యొకు మాటలలో అనేక ముఖ్యమన
ై ఆలోచనలు ఇకుడ కనిపిసత ాయి: మొదటిగా,

సంఘము యొకు సభలను చార్శతిక
ర ముగా అర్ాము చదసుకోవాలని అతడు చెపాపడు. అవి కాలప్ర్శమితి

లేని, దదవుని యొదే నుండి సవయంగా వచున సూటెన
ై ప్రతయక్షత కాదు. ప్ునర్మజీీ వనోదయమము యొకు
అనువాద ప్దధ తయలను — అక్షర్ార్ా చార్శతిరక భావము మీద దృషిర — సంఘ సభల కొర్కు ఉప్యోగశంచాల్వ.
విశావసులు “సభ ఎప్ుపడు జర్శగశంది, సమసయ ఏమిటి, ఏ ఉదదేశముతో జర్శగశంది, మర్శయు అకుడ ఎలాంటి
వార్మ పాలుప్ంచుకునాిర్మ అను విష్యమును గూర్శు ఆలోచంచాల్వ.”
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ర్ండవదిగా, సంఘ స్టిదధ ాంతములు లేఖ్నము యొకు వలుగులో విశలోషించబడాలని కల్వవన్

కోర్మనటట
ో స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టిదధ ాంతము నడిపించనటట
ో చూచుట ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు. ఇకుడ అతడు
చెబుతయనిటట
ో “లేఖ్నము యొకు నియమము”ను అనవయించాల్వ.

మర్శయు మూడవదిగా, మర్శయు అతి ముఖ్యముగా మన ఉదదేశముల కొర్కు, మునుప్టి

కాలములోని స్టిదధ ాంతములను ఒక “తాతాుల్వక తీర్మప”గా ప్ర్శగణంచాలని కల్వవన్ కోర్ాడు. అంటే అర్ాము,

చాలా కాలముగా నిల్వచయుని సంఘము యొకు ప్ుర్ాతన ఆవిష్ుర్ణములను తాతాుల్వక లేక ఆదిమ
తీర్మపలుగా అంగరకర్శంచాల్వ; శీదధగల బెైబిలు వాయఖ్ాయనము వాటిని తప్ుప అని నిర్ూపించు వర్కు వార్శ
యొకు బో ధ్లను మనము అంగరకర్శంచాల్వ.

కల్వవన్ యొకు ప్రణాళ్లక ఆయన దినములలోని అతయంత విప్ో వాతుకమన
ై ప ర టెస్టర ంటట
ో మినహా

అందర్శ జఞానమును ప్రతిబింబిసుతంది. ఆదిమ సంఘ పితర్మలకు మర్శయు సంఘ విశావస ప్రమాణములకు
ఇవవవలస్టిన అధికార్మును ఎకుువ మంది ప ర టెస్టర ంటట
ో అర్ాం చదసుకునాిర్మ. వార్మ మునుప్టి

కాలములోని సంఘ అధికార్మును తాతాుల్వకముగా అంగరకర్శంచార్మ, కాని దానిని లేఖ్నము యొకు
ఆధిప్తయము దృషారయ విశలోషించుటకు సమర్పణ కల్వగశయుండిర్శ.

మునుప్టి సంఘ అధికార్మును గూర్శు ఆదిమ ప ర టెస్టర ంట్ అభిపారయమును చూశాము కాబటిర,

ఇప్ుపడు ప ర టెస్టర ంటట
ో తమ స ంత సమకాలీన ర్చనల యొకు అధికార్మును ఎలా అర్ాము చదసుకునాిర్ప
చూదాేము. సమకాలీన వేదాంతశాసత ర సమసయలకు జవాబునిచుుటకు తమకు తాము మర్శయు
ఇతర్మలకు వార్మ ఏ విధ్మన
ై అధికార్మును ఇచాుర్మ?

స్తమకాలీన పరొ ట్ెస్టు ాం్ ట్ అధికారములు
మీకు జఞాప్కమునిటో యితద, మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స సంఘము జీవించు వేదాంతశాసత ర అధికార్ముల

యొకు విశాలమన
ై వయవసా ను అభివృదిధ చదస్టింది మర్శయు అది ఒక సర్వజుా డెైన ప ప్ యొకు

ఆర్ంభమునకు దార్శ తీస్టింది. ప ర టెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణ అనేది చాలా వర్కు ఈ సంఘ అధికార్మునకు
తిర్సుర్ణగా ప్ుటిరంది. కేవలం లేఖ్నము యొకు అధికార్ము మాతరమే నిసిందదహమన
ై దిగా

అంగరకర్శంచబడవలస్టియుండెను. ప ప్, సంఘ సభలు, మర్శయు ఇతర్ సంఘ అధికార్ములు
ప ర్బడదగశనవి మర్శయు తపిపదములు చదయదగశనవి.

ఇప్ుపడు, సంఘములో తగశన ర్రతిలో అభిషేకనంచబడిన బో ధ్కులను ప ర టెస్టర ంటట
ో బహుగా

గౌర్వించార్ని మనము అర్ాము చదసుకొనుట చాలా అవసర్మైయునిది. ప్ునర్మదధ ర్ణ

వేదాంతశాసత మ
ి సంఘములోని వయకనతగత ప్ండితయలు లేక వద
ై ుయలు గొప్ప
ర ును మర్శంత అభివృదిధ చదస్టన

గుర్శతంప్ుకు పాతయరల ైయునాిర్మ. వాసత వానికన, ఇంచుమించు అనిి డినామినేష్నో కు చెందిన పర టెస్టర ంటట
ో

తమ స ంత ఒప్ుపకోలులను, కైసతవ హతోప్దదశములను మర్శయు విశావస ప్రమాణములను సృషిరంచార్మ
మర్శయు అవి సంఘములో మాధ్యమిక అధికార్ములుగా గుర్శతంచబడినవి.

ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటో కు సర్శగా అభిషేకనంచబడిన సమకాలీన వేదాంతశాసత వ
ై
ర ేతతల ప్టో ఉనితమన

గౌర్వము ఉండినది, ఎందుకంటే సంఘములో దదవుడు నియమించన అధికార్ములను కతస
ీ త ు అనుచర్మలు
గౌర్వించాలని లేఖ్నములు బో ధించాయని వార్మ నమాుర్మ.

ఈ విష్యమును గూర్శు అనేక లేఖ్నములు బో ధిసత ాయి కాని, తీతయ 2:1, 15లో పౌలు తీతయకు

ఇచున హెచుర్శకను ఒకసార్శ చూడండి: అకుడ ఇలా వారయబడియునిది:
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నీవు హతబో ధ్కనుకూలమైన స్తాంగతరలను బో ధిాంచుము . . . వీట్ినిగూరి
బో ధిాంచుచు, హెచిరాంచుచు స్తాంపూరాణధికారముతో ద్ురోోధ్ను

ఖాండాంచుచునుాండుము. నినననవనిని తృణీకరాంపనీయకుము (తీతర 2:1, 15).
కతీసత ు అనుచర్మలు వీల ైనంతవర్కు సర్శగా నియుకనతచదయబడిన సంఘ నాయకులకు లోబడి
ఉండాలని ఇలాంటి అనేక లేఖ్న భాగములు బో ధించాయని ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో గుర్శతంచార్మ. కస
ై తవ

వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట అనేది అటిర అధికార్ కటర డలు లేకుండా వయకుతలు లేక గుంప్ుల యొకు
బాధ్యత కాదు.

బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్ము మధ్య ఉని ఈ సమతయలయతను ప్ునర్మదధ ర్ణ

సమూహాలలో తర్చుగా ప్ునర్ావృతత ము చదయబడిన ఒక పాత నినాదములో కోీడీకర్శంచవచుు.

“ప్ునర్మదధ ర్ణ సంఘము ఎలో ప్ుపడు ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందుతూ ఉంటటంది,” లేక లాయటిన్ భాష్లో ఇది ఈ
విధ్ంగా చెప్పబడింది స్టంపర్డ ర్ఫల ర్ుండ: “ఎలో ప్ుపడు ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందుతయనిది.” సంఘ

అధికార్ములు ఎంత పారముఖ్యమైనవైయునిప్పటికత, వాటిని ఎలో ప్ుపడు లేఖ్నము ఆధార్ముగా
ప్ర్రక్ించవల నని సంఘము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ శాఖ్ ప్ూర్శతగా గుర్శతంచందని ఈ నినాదములు
సూచసుతనాియి.

ఇప్పటి వర్కు మనము మధ్యకాల్వక సంఘము మర్శయు ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణను చూశాము

కాబటిర, ఇప్ుపడు ఈ పాఠం యొకు మూడవ అంశమును చూచుటకు మనము స్టిదధంగా ఉనాిము:

సమకాలీన ప ర టెస్టర ంటట
ో ఈ విష్యములను ఏ విధ్ంగా చూడాల్వ? నేటి దినములలో మనము లేఖ్నము
యొకు అధికార్మును మర్శయు సంఘము యొకు అధికార్మును ఎందుకు నమాుల్వ?

స్తమకాలీన పరొ ట్ెస్టు ాం్ ట్ వాద్ము
మొదటిగా లేఖ్నము ప్టో మనము కల్వగశయుండవలస్టిన ప్లు ర్కముల దృకపథములను

చర్శుసూ
త , మర్శయు ర్ండవదిగా నేటి దినములలో సంఘ అధికార్ము ప్టో మనము కల్వగశయుండవలస్టిన
ముఖ్యమైన దృషిర కోణాలను సూచసూ
త ఈ ప్రశిలకు జవాబిదాేము. మొదట లేఖ్నము యొకు
స్టిదధ ాంతమును చూదాేము.

లేఖనము యొకక అధికారము
ఈ పాఠంలో మనము ఎదుర్ొుని మూడు విష్యములను ప్ర్శశీల్వసూ
త లేఖ్నమును గూర్శున

సమకాలీన అభిపారయములను మనము వివర్శంచుదాము: లేఖ్నముల యొకు పేరర్ణ, లేఖ్నము

యొకు అర్ాము మర్శయు లేఖ్నము యొకు సపష్ర త. నేటి దినములలో ఈ విష్యములను గూర్శున
ప్లు వేర్ేవర్మ అభిపారయములు ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయమును పాటించుచునిటట
ో దావా చదసత ాయి.

లేఖ్నము యొకు పేరర్ణను గూర్శున ఆధ్ునిక దృషిరకోణాలతో ఆర్ంభించ ఈ అభిపారయములను మనము
చూదాేము మర్శయు వాటి విలువను ల కనుంచుదాము.
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ప్రొరణ
నేడు తమను తాము ప ర టెస్టర ంట్ అని పిలచుకొను ప్రతి ఒకుర్మ లేఖ్నము దదవుని దావర్ా

పేరర్ప
ే ించబడినది అని కనీసం కొంత వర్కైనా నముుచునిటట
ో చెబుతార్మ. అయినను, నేటి కాలములో
ప్ునర్మదధ ర్ణ పేరర్ణ స్టిదధ ాంతమును ఎలా ర్ూప ందించాల్వ అను విష్యమును గూర్శు చాలా సందిగధత
ఉనిది.

సమకాలీన ప ర టెస్టర ంటో మధ్యలో కనీసం మూడు పేరర్ణ అభిపారయములు ప్రచల్వతమన
ై వయ
ై ునివి.

వర్ణమాల యొకు ఒక కోణములో ఉని అభిపారయమును “కాలపనిక పేరర్ణ” అని పిలుసాతర్మ; వర్ణమాలలో
మర్ొక వైప్ు ఇదద విధ్మన
ై మర్ొక తీవర అభిపారయము ఉనిది, దానిని “యాంతిరక పేరర్ణ” అంటార్మ. ఈ
ర్ండు తీవర అభిపారయముల మధ్య ఉని ధ్ృకపథము “ఇందిరయ పేర్
ర ణ” అని పిలువబడుతయంది. ఈ
మూడింటిని కుోప్త ంగా చూదాేము.

కాలపనిక పేరర్ణను ఉదార్వాద ప ర టెస్టర ంటట
ో ఎకుువగా ప్రతిపాదిసత ార్మ. ఈ అభిపారయము ప్రకార్ం,

బెైబిలు కాలపనిక భావములో పేరర్ప
ే ించబడింది, మర్శయు షేకిన ియర్డ, ర్ేమా్రండ్, లేక బాచ్ వంటివార్శని
గూర్శు మనము మాటాోడు విధ్ముగా “పేర్
ర ప
ే ించబడింది.” దదవుడు బెైబిలు ర్చయితలను

పల ర తిహంచాడుగాని, ఆయన వార్శ ర్చనల మీద ప్ూర్శత అధికార్ము కల్వగశయుండలేదు. ఈ అభిపారయము
ప్రకార్ం, లేఖ్నములు కేవలం మానవుల తలంప్ులు మాతరమే అయుయనాియి. కాబటిర లేఖ్నములు

ప ర్పాటటప్డదగశనవి మర్శయు సంఘము మీద సంప్ూర్ణ అధికార్మును కల్వగశయుండలేవు. ఇప్ుపడు,
ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు ఆతులో కొనసాగాలని ఆశించువార్మ పేర్
ర ణను గూర్శు ఇటిర దృకపథములను
తిర్సుర్శంచాలని చెప్పవలస్టిన ప్ని లేదు; బెైబిలు యొకు ఆధార్యోగయత మర్శయు అతయయతత మ

అధికార్మును తిర్సుర్శంచుట దావర్ా ఇది స ల స్టిరిప్ుుర్ ప్టో కేందీయ
ర
ప ర టెస్టర ంట్ సమర్పణను
విడిచపడుతయంది.

వర్ణమాల యొకు ర్ండవ కోణంలో యాంతిరక పేరర్ణ ఉంది, లేక కొనిిసార్మో ఇది “చెపపి

వారయించబడిన పేర్
ర ణ” అని పిలువబడుతయంది. ఎంతో కొంత వర్కు, లేఖ్నములు వారయుచుండగా బెైబిలు
ర్చయితలు నిషిరియులుగా ఉండిర్ని ఈ దృకపథము తెల్వయజేసత ుంది. ఈ అభిపారయము ప్రకార్ం,

దదవుడు సవయంగా బెైబిలుకు ర్చయితగా ఉనాిడు, మర్శయు మానవ ర్చయితలు ఆయనకు కేవలం
విధదయుల ైన ర్ాయసగాండురగా మాతరమే ప్ని చదశార్మ. మొతాతనికన, పేరర్ణను గూర్శున ఈ అభిపారయము

కూడా స ల స్టిరప్
ి ుుర్ అనే ప్ునర్మదధ ర్ణ నియమము నుండి దూర్ము చదసత ుంది ఎందుకంటే అది మానవ
ర్చయితల యొకు చార్శతిక
ర సందర్ుమును మర్శయు వాసత విక అర్ాము యొకు పారముఖ్యతను

తిర్సుర్శసత ుంది. ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు జఞగీతతగా గుర్శతంచనటట
ో , లేఖ్నము యొకు అక్షర్ార్ా భావము యొకు
విలువను తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు ప్రయోగాతుక అధికార్ము ఆటంకప్ర్చబడుతయంది.
మర్శయు బెైబిలు యొకు అర్ామును ఇక గుర్శతంచలేర్మ మర్శయు దానిని అనుసర్శంచలేర్మ. బెైబిలులోనికన
మన స ంత ఆలోచనలను చదువునటట
ో మనము బలవంతముచదయబడతాము. మర్శయు ఫల్వతంగా,
వేదాంతశాసత మ
ర ులో బెైబిలు మాతరమే మన అతయయనిత అధికార్ముగా ప్ర్శగణంచబడదు.

పేరర్ణ యొకు సంప్ూర్ణ ఇందియ
ర
సవభావమును ప్ునర్మదాాటించుట దావర్ా సమకాలీన

ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ణలను
ర ు ర్ండు తీవరతల ైన కాలపనిక పేరర్ణ మర్శయు యాంతిరక పేర్

నివార్శంచాల్వ. వారయునటట
ో దదవుడు బెైబిలు ర్చయితలను పేర్
ర ప
ే ించాడు, మర్శయు వార్శ ర్చనలను
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ప్ర్యవేక్ించాడు తదావర్ా వార్మ అధికార్శకముగాను మర్శయు తపిపదములు లేనివిగాను వారసార్మ. కాని
ఆయన వార్శ యొకు వయకనతగత ఆలోచనలను, వార్శ పేరర్ప్
ే ణలను, వార్శ భావనలను లేక వార్శ

వేదాంతశాసత మ
ై క కోణములు
ర ును దాటవేయలేదు. భినిముగా, పేరర్ణ యొకు మానవ మర్శయు దెవి
ఒకదానికొకటి వయతిర్ేకముగా లేవు. బదులుగా, బెైబిలు అంతయు దదవుని యొకు అస్ట్మిత

సతయములను ఉనితమన
ై మానవ సాంసుృతిక వాకయభాగములుగా ప్రసత ుతిప్ర్మసాతయి. బెైబిలు

బో ధ్నలనిియు అనిి కాలముల కొర్కు పారమాణకమన
ై వైయునివి, కాని వాటి బో ధ్నలు కొనిి
ప్ర్శస్టా త
ి యల యొకు సందర్ాులతో ముడిప్డియునాియి. ఇందిరయ పేర్
ర ణ అను ప్ునర్మదధ ర్ణ
అభిపారయము బెైబిలు యొకు మానవ మర్శయు దెైవిక, చార్శతిరక మర్శయు సర్పవతయరుష్రమన
ై

గుణములను వకాుణసుతంది. మర్శయు ఈ విధ్ముగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ స్టిదధ ాంతమన
ై స ల స్టిరప్
ి ుుర్ ను
కొనసాగశంచవచుు.

నిసిందదహముగా, బెైబిలు పేర్
ర ణను గూర్శు ప ర టెస్టర ంటట
ో ఆలోచంచు మూడు ముఖ్యమన
ై

విధానములలో, నేటి దినములలో ప్ునర్మదధ ర్ణను ప్రచుర్ప్ర్చాలని ఆశించువార్మ, ఇందియ
ర
పేరర్ణ

స్టిదధ ాంతము ప ర టెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణకు దార్శతీస్టిన మర్శయు నడిపించన నియమాలను అనుసర్శసత ుందని
గుర్శతసత ార్మ.

పేర్
ర ణ యొకు ఇందియ
ర
సవభావమును వకాుణంచుటతో పాటట, ఆధ్ునిక వేదాంతశాసత వ
ే త లు
ర త

ప్ునర్మదధ ర్ణ సంప్రదాయమును అనుసర్శంచ లేఖ్న అర్ాము యొకు సవభావమును కూడా సర్న
ై
విధ్ములో విశలోషించాల్వ.

అరథము
మర్ొక సార్శ, ఈ విష్యములో కూడా ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆలోచనకు ప్రతినిధిగా కొనిి సాానముల

వర్ణమాల ప్రతిపాదించబడింది, కాని అనిి వికలపములు ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆశయాలను పల ర దులప్ర్చవు.
వర్ణమాల యొకు ఒక కోణములో ఉని అభిపారయమును “సమకాలీన బహుసంయోజకము” అని

పిలుసాతర్మ మర్శయు మర్ొక కోణములో ఉని అభిపారయమును “సులువైన ఏకసంయోజకము” అని

పిలుసాతర్మ మర్శయు మధ్యలో ఉని అభిపారయమును “బహుముఖ్ ఏకసంయోజకము” అని పిలుసాతర్మ.
మొదట సమకాలీన బహుసంయోజకమును చూదాేము.

ఈ మధ్య దశాబే ములలో, కొంత మంది ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ే త లు లేఖ్నములకు అనేక
ర త

అర్ాములు ఉనాియని నమాుర్ని విశవస్టిసత ూ బెైబిలు భాగముల యొకు బహుసంయోజకమును గూర్శు
మాటాోడార్మ. “సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకము” బెైబిలు యొకు దెవి
ై క మూలముల కార్ణంగా ప్లు
అర్ాములను ఉదాాటించగా, “సమకాలీన బహుసంయోజకము” మానవ భాష్లోని అసపష్ర తల మీద
ఆధార్ప్డియునిది.

ప్రభావికంగా, బెైబిలు వాకయ భాగములు ఖ్ాళ్ల పాతరలని మర్శయు అనువాదకులు దానిలో

అర్ామును నింప్ుతార్ని “సమకాలీన బహుసంయోజకము” బో ధిసత ుంది. సపష్ర ముగా ఉండుటకు, ఒక
పాతరకు ఒక ఆకార్ము ఉంటటంది కాబటిర, బెైబిలు భాగములలోని వాయకర్ణము కొనిి సామానయ అర్ా

ప్రమాణములను సాాపిసత ుంది. అయినను, ఈ ప్రమాణములలో, ప్రతయద క అర్ామును బెైబిలు అనువాదకులు
అందిసత ార్మ.
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దీని ఆధార్ంగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ ఉదాాటించన ఒక ముఖ్యమైన సామానయతయిైన స్టనిస్ ల్వటర్ల్వస్

ను మనం తిర్సుర్శంచాలని వాదించబడింది. బదులుగా, లేఖ్న భాగములపై మనము మన స ంత

అనువాదములను దార్పల యాలని, మర్శయు లేఖ్నము యొకు వాసత విక లేక అక్షర్ార్ా అర్ామునకు
ఎకుువ పారముఖ్యతను ఇవవనవసర్ము లేదని కూడా వాదించబడింది. కాని ఈ బహుసంయోజక

అభిపారయమును మనము తిర్సుర్శంచాల్వ ఎందుకంటే ఇది లేఖ్నము యొకు అధికార్మును శూనయము
చదసత ుంది. తమ స ంత ఆలోచనలను లేఖ్నముకు ఇచుు హకుును ఇది మానవ అనువాదకులకు
ఇసుతంది.

వర్ణమాల యొకు మర్ొక కోణములో ఉని అభిపారయమును మనము “సులువన
ై

ఏకసంయోజకము” అని పిలుసాతము. ఈ అభిపారయము ప్రతి లేఖ్న భాగమునకు ఒకే అర్ాము ఉనిదని
సర్శగానే ఒప్ుపకొంటటంది కాని, ఆ ఒకు అర్ాము కనోష్రమన
ై దెయ
ై ుంటటందను విష్యమును తప్ుపగా
వయతిర్ేకనసత ుంది. ఉదాహర్ణకు యోహాను 3:16 చూడండి:
దేవుడు లోకమును ఎాంతో ప్రమి
ొ ాంచను. కాగా ఆయన తన అదివతీయకుమారునిగా
పుట్ిు న వానియాంద్ు విశావస్తముాంచు పొతివాడును నశాంపక నితయజీవము
పర ాంద్ునట్ట
ు ఆయనను అనుగీహాంచను (యోహాను 3:16).

సులువైన ఏకసంయోజకమును మదిలో కల్వగశయుని కైసతవుడు ఈ విధ్ముగా చెప్పవచుు: “ఈ

వచనము చాలా సులువన
ై ది; కతీసత ును మనము నమాులని యోహాను 3:16 మనకు చెబుతయంది.”

ఇప్ుపడు, ఈ సార్ాంశము నిజమైనదదగాని, ఈ వచనము దీని కంటే చాలా ఎకుువ విష్యాలను

చెబుతయంది. ఇది సపష్ర ముగా దదవుని పేరమను గూర్శు; నర్ావతార్మును గూర్శు, కతస
ీ త ు యొకు మర్ణ
ప్ునర్మతాానములను గూర్శు; లోకమును గూర్శు, నితయ శిక్ష మర్శయు నితయ జీవమును గూర్శు కూడా
మాటాోడుతయంది. మర్శయు, లేఖ్న స్టిదధ ాంతములు ప్లు ప్ర్సపర్తల యొకు వలయములను

సృషిరసత ాయి కాబటిర, ఇతర్ లేఖ్న భాగము సూటిగా మాటాోడు అనిి ర్కముల అంశములను గూర్శు ఈ
వచనము గపప్యముగా మాటాోడుతయంది. కాబటిర, ఈ విధ్ంగా, యోహాను 3:16, ఒకే అర్ామును
కల్వగశయునిది, కాని ఆ అర్ాము మన సార్ంశములనిిటి కంటే ఉనితమన
ై దిగా ఉనిది.

లేఖ్నము యొకు అర్ాము ఇంత కనోష్రమైనది మర్శయు అది మన అనువాదములనిిటిని

మించనది అని మనము చూడలేకపల యినప్ుపడు, మనము ఒక గంభీర్మన
ై అపాయమును

ఎదుర్ొుంటాము — బెైబిలు యొకు మన అనువాదమును సవయాన బెైబిలుకు దగగ ర్గా ఉనిదని

గుర్శతంచు అపాయము. మన అనువాదము సవయాన బెైబిలు యొకు అధికార్మును ఎదుర్శసత ుంది
మర్శయు మనము స ల స్టిరిప్ుుర్ ను అనగా బెైబిలు ఎలో ప్ుపడు మన అనువాదములకు పగ
ై ా
నిలబడుతయంది అనే నముకమును తిర్సుర్శసత ాము.

వర్ణమాల యొకు మధ్యలో “కనోష్రమన
ై ఏకసంయోజకము” ఉనిది, మర్శయు ఇది ఆదిమ

ప్ునర్మదధ ర్ణ అభిపారయములకు అనుగుణంగా ఉనిది. వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ అఫ్ ఫయిత్త మొదటి
అధాయయం 9వ పేర్ాలో “కనోష్రమన
ై ఏకసంయోజకము”ను ఈ విధ్ంగా వివర్శసత ుంది:
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ఒక లేఖన భాగము యొకక నిజమైన మరయు స్తాంపూరణ మన
ై భావనను గూరి
ఒక పొశన తల తి్ నపుుడు (అనేకము కాక, ఒకట్ి), ద నిని మరాంత స్తుషుముగా
మాట్ాుడబడన ఇతర సాథనముల ఆధ రాంగా వనద్కాలి మరయు తలుస్తుకోవాలి.

ఈ అభిపారయము ప్రకార్ము, ప్రతి వాకయ భాగమునకు ఒక అర్ాము ఉనిది, కాని ఈ ఒకు
అర్ాము కనోష్రమైనదిగాను బహుముఖ్ముగాను ఉనిది, మర్శయు లేఖ్న బో ధ్న అంతటి నుండి
సాతపించబడిన ప్లు ప్ర్సపర్తల వలయము దావర్ా బయలుప్ర్చబడినది.

ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆలోచన అయిన ఈ కనోష్రమైన ఏకసంయోజకమును మనము

ఉదాాటించవలస్టియునిది ఎందుకంటే మనము అర్ామునిసాతమని వేచయుండుటకు బదులుగా బెైబిలు

అధికార్శక అర్ామునిసుతందని అది ఉదా టస
ి త ుంది. కాని లేఖ్నములను బెైబిలు యొకు మన సార్ంశముల
సాాయికన దిగజఞర్ుకుండా అది జఞగీతతప్డుతయంది. లేఖ్న భాగమును అనువదించుటకు మనము చదయు

ఉతత మమన
ై ప్రయతిములకు పైన ప్రతి లేఖ్న వాకయ భాగము అధికార్శకముగా ఉనిది. ఈ “బహుముఖ్

ఏకసంయోజకము” అను అభిపారయము లేఖ్నము యొకు అర్ామును ఉప్యోగశంచు ఒక విధానమును
అందిసత ుంది మర్శయు అది నేడు ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ును వాయపిత చదయుటలో మనకు
సహాయప్డుతయంది.

ఇప్ుపడు మనము బెైబిలు సపష్ర తను గూర్శు ఆధ్ునిక ప్ునర్మదధ ర్ణ అభిపారయములను గూర్శు

మాటాోడుటకు స్టిదధంగా ఉనాిము.

స్తుషుత
మర్ొక సార్శ వర్ణమాలలోని మూడు బిందువుల ఆధార్ంగా మాటాోడుట మనకు

ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. ఒక వైప్ు, సంప్ూర్ణ అసపష్ర త ప్టో సమకాలీన ధో ర్ణులను మనము

ఎదుర్ొుంటాము; మర్ొక వైప్ు మనము సంప్ూర్ణ సపష్ర త ప్టో సమకాలీన ధో ర్ణులను ఎదుర్ొుంటాము;
కాని వీటి మధ్యలో సపష్ర తల సాాయిలు అనే ప్ునర్మదధ ర్ణ స్టిదధ ాంతము ఉనిది.

ఇంచుమించు బెైబిలు అంతయు కూడా అసపష్ర ముగాను లేక మన నుండి మర్మగన
ై దిగాను

ఉనిదని నేడు కూడా ప ర టెస్టర ంటట
ో భావిసాతర్ని కనుగొనటం కష్ర ము కాదు. చాలా సార్మో, డికన్ిరక్షన్
మర్శయు పల స్ర -మోడర్న్ వాయఖ్ాయన ఆతుతో, వార్మ లేఖ్నములను అసపష్ర మన
ై విగా ప్ర్శగణసాతర్మ
ఎందుకంటే వార్మ ఇతర్ సాహతయములను గూర్శు ఆలోచన చదయునటేో బెైబిలు కూడా సవయం-

ఖ్ండితముగాను మర్శయు సవయం-ప్ర్ాజ్వతముగాను ఉనిదని వార్మ నముుతార్మ. వార్శ ఆలోచన

ప్రకార్ం, బెైబిలు అనువాదము యొకు చర్శతర అనేక అనువాద సమసయలను బయలుప్ర్చంది కాబటిర

నేడు బెైబిలును మనము ఎలా అర్ాము చదసుకోవాలో నిర్ాార్శంచుట ఇంచుమించు అసాధ్యమవుతయంది.

అనిి సర్శయిన
ై మానవ సంభాష్ణలతో జర్మగునటేో , బెైబిలు ప్రతయక్షత యొకు కొనిి కోణములలో

అసపష్ర తఉండుట అనేది నిజమేగాని, అనిి విష్యములలోను బెైబిలు అసపష్ర మన
ై దని చెప్ుపట మాతరం

సమంజసం కాదు. బెైబిలులో సపష్ర ముగా ఉనిది చాలా ఉనిది. ఈ అభిపారయము లేఖ్నముల యొకు
సపష్ర తను గూర్శు ప్ునర్మదధ ర్ణ నముకమును ప్రతిబింబించదు. నేడు కూడా మనము ప్ునర్మదధ ర్ణ
యొకు ఆతులో కొనసాగాలని ఆశప్డితద, బెైబిలు అసపష్ర తలను గూర్శు ఇటిర అతిశయోకత
అభిపారయములను మనము తిర్సుర్శంచాల్వ.
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వర్ణమాల యొకు మర్ొక వప్
ై ున, లేఖ్నములనిియు ఎంత సపష్ర ముగా ఉనాియంటే అవి

చాలా తవర్గాను మర్శయు సుళళవుగాను అర్ాము చదసుకోబడగలవని కొందర్మ ప ర టెస్టర ంటట
ో నముుతార్మ.
చాలా సార్మో, ఇటిర అభిపారయములను హతయ
త కొనువార్మ బెైబిలును గూర్శున ఈ సర్ళ అభిపారయమును
ప్టటరకొనియుండగలర్మ ఎందుకంటే వార్శ ఇర్మకన
ై కైసతవ సమాజముల నుండి ర్ాని అనువాదములను
వార్మ ఊర్కనే తోస్టిప్ుచదుసాతర్మ.

లేఖ్నముల యొకు సపష్ర తను అతిశయోకనతగా చెప్ుపట నేడు అనేకమంది ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు

ఎదుర్ొునుచుని గొప్ప శోధ్నయిైయునిది. లేఖ్నములను ఆధ్ునిక సంశయవాదము మర్శయు

కూ
ీ ర్వాదము యొకు ఊబిలో నుండి దూర్ముగా ఉంచాలని మనము తాప్తరయప్డుతయంటాము. కాని
ఈ విధ్ంగా లేఖ్నము యొకు సపష్ర తను అతి సర్ళము చదయుట లేఖ్నము యొకు సపష్ర త మీద
ప్ునర్మదధ ర్ణ దృకోుణమును ప్రతిబింబించదు. మనము ముందు చూస్టినటట
ో , బెైబిలులోని కొనిి

భాగములు అర్ాము చదసుకొనుటకు చాలా కష్ర ము, లేక అసాధ్యము అని ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణకర్త లు
ఒప్ుపకునాిర్మ.

లేఖ్నము యొకు సపష్ర తను గూర్శున వర్ణమాల మధ్యలో సపష్ర త యొకు సాాయిలను గుర్శతంచు

ఒక సాానము ఉనిది. ఈ సాానమును వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ అఫ్ ఫయిత్త మొదటి అధాయయము ఏడవ
పేర్ా హతయ
త కొనిది:

లేఖనములలోని అనిన విషయములు కూడ ఒకే విధ్ముగా స్తరళమన
ై వి కావు,
అలాగే స్తుషుమైనవి కూడ కావు; అయితే రక్షణ కొరకు తలుస్తుకొనవలస్టిన,

నమమవలస్టిన, మరయు గమనిాంచవలస్టిన విషయములు మాతొాం, లేఖనము
యొకక ఏదో ఒక భాగములో చ లా స్తుషుముగా తలియజేయబడనవి మరయు

విపుబడనవి కాబట్ిు , విద యవాంతరలు మాతొమే గాక, విద్యలేనివారు కూడ , కొనిన
సామానయమైన మారగ ములలో వాట్ిని గూరి గొపు అవగాహనను పర ాంద్గలరు.

ర్క్షణకు అవసర్మన
ై వి ఏదో ఒక చపట సపష్ర ముగా ఉనాియని, కాని లేఖ్నములో ఇతర్

భాగములు అదద విధ్మన
ై సర్ళత కల్వగశ లేవని కూడా కనీష్న్ ఒప్ుపకొనుచునిదని గమనించండి.
మర్ొక మాటలో, బెైబిలు ప్ూర్శతగా సపష్ర మన
ై ది కాదు లేక ప్ూర్శతగా అసపష్ర మన
ై ది కూడా కాదు.

గత పాఠంలో ప్లు కస
ై త వ స్టిదధ ాంతముల మీద మనము కల్వగశయుని నిశుయత సాాయిల మధ్య

వయతాయసమును చూపిన విష్యం మీకు గుర్మత ఉండియుంటటంది. అకుడ మనము “నిశుయత
కనర్ట
ర ాకృతి” అనే ర్ూప్కమును ఉప్యోగశంచాము. మన నిశుయత కనర్రటాకృతి యొకు దిగువ

భాగములో, మనము వదులుగా ప్టటరకొను కొనిి నముకములు ఉనాియి ఎందుకంటే వాటిని గూర్శు

మన నిశుయత సాాయిలు చాలా తకుువగా ఉంటాయి. పై భాగములో, మనము గటిరగ ప్టటరకొను కొనిి
మూల నముకములు ఉంటాయి; వాటిని విడిచపటటరట అంటే కైసతవ విశావసమును విడిచపటటరటతో
సమానము. మర్శయు ఈ ర్ండు తీవరతలకు మదయ మనము ప్లు సాాయిల నిశుయతతో నముు
మిగశల్వనవనిి ఉంటాయి.

అనేక విధాలుగా, లేఖ్నము యొకు సపష్ర తను గూర్శు కూడా ఇదద విధ్ముగా ఆలోచన చదయుట

ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మొదటి సాానంలో, బెైబిలు బో ధ్నలోని అనేక విష్యములు, ర్క్షణ
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ప ందుటకు కావలస్టిన వాటి యొకు జఞానముతో సహా, అర్ాము చదసుకొనుటకు చాలా తకుువ

పాండితయము అవసర్మైయుంటటంది లేక అసలు అవసర్ముండదు. వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ చెబుతయనిటటర
“విదాయవంతయలు” మర్శయు “విదయలేనివార్మ” ఒకే విధ్ముగా ఈ విష్యములను అర్ాము చదసుకోగలర్మ.
మిగతా బెైబిలు సమాచార్ము కూడా ఈ విభాగమునకు చెందియుంటటంది. వాసత వానికన, బెైబిలులోని
ఎకుువ శాతం అర్ాము చదసుకొనుటకు చాల సులువైనదిగా ఉంటటంది.

ఉదాహర్ణకు, దదవుడు లోకమును సృజ్వంచాడని, లేక అబారహాము, మోషే, మర్శయు దావీదు

పేర్ో మగల ప్ుర్మష్యలు ఉనాిర్ని, లేక ఇశాీయియలు మొదట ఐగుప్ుతనకు తర్మవాత చెర్లోకన వళళునని

చూచుట అంత కష్ర మమి
ే కాదు. యియసు నజర్ేతయలో పర్శగాడని మర్శయు అప సత లులు ఉండిర్ని కొీతత
నిబంధ్న విశదముగా బో ధిసత ుంది. లేఖ్నము యొకు ఇలాంటి మర్శయు ఇతర్ లక్షణములు ఎంత
సపష్ర ముగా ఉనాియంటే వాటిని తెలుసుకొనుటకు ఒకర్మ వేదాంత లేక అధ్యయన నైప్ుణయత
కల్వగశయుండవలస్టిన అవసర్ము లేదు.

ర్ండవ సాానములో, ప్ుర్ాతన చర్శతర, లేక వాకయ విశలోష్ణ, లేక బెైబిలు భాష్లు, అనువాద

ప్దధ తయలు, మర్శయు వేదాంతశాసత మ
ర ు వంటి విష్యములను చదువు విదాయర్మాలు మాతరమే

లేఖ్నములోని కొనిి భాగములను అర్ాము చదసుకోగలర్మ. పౌలు యొకు ర్ాకడశాసత మ
ర ు, లేక
ఆదికాండము యొకు చార్శతిక
ర ఉదదేశము వంటి అంశములను వీటిలో కొనిింటిగా మనము

ప్ర్శగణంచవచుు. లేఖ్నము యొకు ఈ అంశములు మర్శయు ఇతర్ అంశములకు పాండితయము
అవసర్మైయునిది. కాని తగశనంత అధ్యయన కృషితో, ఆర్ంభములో అసపష్ర మన
ై వనిపించు అనేక
విష్యములు తర్మవాత మనకు సపష్ర మవుతాయి.

చవర్శగా, మనము ఎంత కృషి చదస్టన
ి ా లేఖ్నములోని కొనిి భాగములు అసపష్ర ముగానే

మిగశల్వపల తాయి. ఈ లేఖ్న కోణముల యొకు సపష్ర మైన ఉదాహర్ణలు సమూయియలు, ర్ాజులు మర్శయు
దినవృతాతంతములు లేక కొీతత నిబంధ్న సువార్త లలో ఉని సమాంతర్ లేఖ్న భాగముల మధ్య సంధిని
చదయుటకు ప్రయతిించునప్ుపడు తల తయ
త తాయి. ఈ విభాగములలో గొప్ప ప్రగతిని సాధించనప్పటికత,
చాలా సమసయలు ఇప్పటికన కూడా ప్ర్శషాుర్ము లేకుండా ఉనాియి.

కాబటిర, మనము లేఖ్నములను ధాయనించుచుండగా, బెైబిలులోని కొనిి భాగములు ఇతర్

భాగముల కంటే సపష్ర మైనవని మనము ఎలో ప్ుపడు గుర్మతంచుకోవాల్వ. ఈ సతయమును ఎదుర్ొునిప్ుపడు
మాతరమే లేఖ్నము యొకు అధికార్మును మనము బాధ్యతాయుతముగా ఉప్యోగశంచగలము.

ప్రయోగాతుక సాాయిలో, లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము నిసిందదహముగా అధికార్శకమన
ై దెైనప్పటికత,

లేఖ్నములోని ప్లు భాగముల యొకు సపష్ర త ఆధార్ంగా వాటి యొకు అధికార్శక మార్గ దర్ికమును
ప్లు సాాయిలలో అర్ాము చదసుకొని ఉప్యోగశంచగలుగుతాము. కాబటిర నేటి దినములలో ప్ునర్మదధ ర్ణ

సంప్రదాయమునకు పారతినిథయము వహంచుట కొర్కు, లేఖ్నము యొకు సపష్ర తను గూర్శు సమకాలీన

తీవరతలను మనము నివార్శంచాల్వ మర్శయు సపష్ర త అనేది సాాయి మీద ఆధార్ప్డుతయందని ఉదాాటించాల్వ.
బెైబిలు అధికార్మును గూర్శు ఈ దృషిరకోణాలను మనసుిలో ఉంచుకొని, సమకాలీన

ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ై ు ఇప్ుపడు మన దృషిరని మళ్లో ంచాల్వ.
ర ులో సంఘ అధికార్ము వప్

-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

నాలుగవ పాఠము: వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్ము

స్తాంఘము యొకక అధికారము
మర్లా ర్ండు దిశలో మనము దృషిర పడదాము: మొదటిగా, మునుప్టి కాలప్ు సంఘ

అధికార్ములను సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వత
ే త లు ఎలా చూడాలో చూదాేము; మర్శయు

ర్ండవదిగా, నేటి సంఘ అధికార్ములను సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వేతతలు ఎలా చూడాలో
చూదాేము. మొదట మునుప్టి కాలమును గూర్శు చూదాేము.

మునుపట్ి అధికారములు
మనము ముందు చూస్టినటట
ో , ప్ర్శశుదాధతు ఆదిమ సంఘమునకు గత కాలములో అనేక

సతయములను బో ధించాడని ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో గీహంచార్మ. వాటిని తాతాుల్వక తీర్మపలుగా అంగరకర్శంచుట
దావర్ా పితర్మల యొకు బో ధ్నలకు, విశావస ప్రమాణములకు మర్శయు సంఘము యొకు స్టిార్మన
ై
సంప్రదాయములకు సర్శయిన
ై గౌర్వము మర్శయు విధదయతను చూప్ుటకు వార్మ ప్రయతిించార్మ.

అయినను, సంఘము యొకు మునుప్టి బో ధ్నల మీద లేఖ్నము యొకు ఔనితయమును బలముగా
ఉదాాటించుట దావర్ా ఆదిమ పర టెస్టర ంటట
ో ఈ ఆచార్మును సమతయలయం చదశార్మ. వార్మ గతము మీద
ఆధార్ప్డిర్శగాని, సంఘము యొకు బో ధ్నలనిిటిని లేఖ్న ఆధార్ముగా విశలోషించుటకు కూడా
ప్రయతిించార్మ.

దుర్దృష్ర వశాతయ
త , ఆదిమ ప ర టెస్టర ంట్ నమిుక యొకు ర్ండు వైప్ులను గటిరగా ప్టటరకొనుట నేటి

ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ే త లకు కష్ర మవుతయంది. మనము చూడబో వుచుని మూడు దిశలను
ర త

ఒకసార్శ గమనించుట సహాయకర్ంగా ఉంటటంది: సాంప్రదాయవాదము ఒక వప్
ై ు, బెైబిలువాదము మర్ొక
వైప్ు, మర్శయు ఈ ర్ండు తీవరతల మధ్య ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆచార్మన
ై స్టంప్ర్డ ర్ఫల ర్ుండ.

ఒక వప్
ై ు, సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ే త లు తర్చుగా “సాంప్రదాయవాదమ”ను
ర త

ఉచుులో ప్డిపల తార్మ. సాంప్రదాయవాదము, అనగా వార్మ మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స

సాంప్రదాయవాదము యొకు ఆచార్ములకు ఆకర్శషతయలవుతార్మ. ఇప్ుపడు ప్ునర్మదధ ర్ణ
వేదాంతశాసత వ
ే త లు లేఖ్నము యొకు అధికార్మును ఉదాాటించార్మ మర్శయు కాథల్వక్స వాదము యొకు
ర త
సాంప్రదాయములను తిర్సుర్శంచార్మ. కాని చాల సార్మో, ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయవాదులు ప్ునర్మదధ ర్ణ
విశావసము యొకు మునుప్టి వయకతతకర్ణములను ఎంతగా హతయ
త కుంటార్ంటే, ప్రయోగాతుక సాాయిలో
వార్మ గతమును సర్శగా విశలోషించుటలో విఫలులవుతార్మ.

మీర్మ నేడు ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలను ఎకుువగా గమనించనటో యితద, ఈ ధో ర్ణని మీర్మ

చూస్టే ఉంటార్మ. చాలాసార్మో ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ే త లు స్టద
ై ధ ాంతిక సాానములను మర్శయు
ర త
ఆచార్ములను ఎంతగా హతయ
త కుంటార్ంటే, సమకాలీన విశలోష్ణ మర్శయు ఆచార్ములకు ఈ

సంప్రదాయములు నిసిందదహమైన ప్ునాదులుగా ప్ర్శగణంచబడతాయి. చాలా తర్చుగా, ఈ సువర్త నగల
ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ే త లు వేదాంతశాసత ర ప్రశిలకు సులువుగా ఇలా అడుగుతూ జవాబిసాతర్మ,
ర త
“బెైబిలు ఏమి చెబుతయంది?” అని అడుగుటకు బదులుగా “ప్ునర్మదధ ర్ణ ఒప్ుపకోలులు ఏమి
చెబుతయనాియి?” అని అడుగుతార్మ.

మర్ొక వైప్ు, ఆధ్ునిక ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతవేతతలు మర్ొక కోణములోని తీవరతను హతయ
త కొని

మునుప్టి కాలప్ు సంఘ అధికార్ముతో వయవహర్శసత ార్మ. జఞానవాద ఆధ్ునికవాదము యొకు కస
ై తవ
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వర్షన్ గా, వార్మ “బెైబిలువాధ్ము” అని పిలువబడు దానిలో ప్డిపల తార్మ. మునుప్టి ప ర టెస్టర ంట్

సంప్రదాయము యొకు సహాయము లేకుండా ప్రతి ఒకుర్మ ప్రతి వేదాంతశాసత ర సమసయను బెైబిలులో
నిర్ణయించుకోవాలనటట
ో ఈ వేదాంతవేతతలు వయవహర్శసత ార్మ.

మర్లా మర్లా, సంఘము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ శాఖ్కు చెందిన వేదాంతవేతతలు ఈ విధ్ముగా

సపందిసత ూ ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయవాదమునకు సపందిసత ార్మ, “సంఘము ఏమి చెపిపందో నాకు

అనవసర్ం. బెైబిలు ఏమి చెబుతయందో అదద నాకు కావాల్వ.” ఇటిర విధానము మన అంతిమ అధికార్ముగా

లేఖ్నములకు లోబడియుండుటను మించనదిగా ఉనిది. దదవుని ఆతు సంఘమునకనచున జఞానమును
ఇది తిర్సుర్శసత ుంది, మర్శయు కేవలం ఇప్ుపడు ప్నిలో ఉని వయకుతలకు లేక గుంప్ులకు మతరమే అది
వేదాంతశాసత ర తీర్మపను ఇసుతంది.

నేడు ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆతులో కొనసాగుటకు, మనము స్టంప్ర్డ ర్ఫల ర్ుండ యొకు నియమమును

ప్ునర్మదాాటించాల్వ. ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయము యొకు పారముఖ్యతను నిర్ో క్షయము చదయకుండా
లేఖ్నము యొకు ఔనితయమును ఉదాాటించుటకు మనము పాటటప్డాల్వ.

ఒక వప్
ై ు, ఆదిమ సంఘ పితర్మలు మర్శయు సభలను మాతరమేగాక, మన స ంత ప్ునర్మదధ ర్ణ

ఒప్ుపకోలులను మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రదాయములను తాతాుల్వక తీర్మపలుగా ప్ర్శగణంచాలని

స్టంప్ర్డ ర్ఫల ర్ుండ నేడు కోర్మతయంది. మనకు ది వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ అఫ్ ఫయిత్త, ది వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ

అండ్ లార్ీర్డ కేటకనజంలు, ది హెయిడెల ెర్డగ కేటకనజం, ది బెల్వీక్స కనీష్న్, ది కనన్ి ఆఫ్ డార్డర ఉనాియి.
ఈ ప్రతయలతో పాటటగా మునుప్టి కాలములోని నాయకులు మర్శయు వేదాంతశాసత వ
ే త లు వారస్టిన
ర త

తకుువ పారముఖ్యమైన ర్చనలు అనేకమునాియి. కాని మర్ొక వప్
ై ు, మునుప్టి కాలము యొకు ఈ
అధికార్ములనిియు ఎలో ప్ుపడు లేఖ్నము యొకు నిసిందదహమన
ై బో ధ్నలకు లోబడియుండాల్వ.
నేడు ప్ునర్మదధ ర్ణను వాయపింప్జేయుటకు, లేఖ్నము యొకు అధికార్ము కనీంద మునుప్టి సంఘ
అధికార్ములకు ఎలాంటి విలువను ఇవావలో మనము నేర్ముకోవాల్వ.

నేటి ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ర ేతతలు గతముతో ఎలా అనుబంధ్ప్ర్చుకోవాలో చూశాము కాబటిర,

ఇప్ుపడు మనము అంతద పారముఖ్యమైన మర్ొక అంశమును చూదాేము: ప్ునర్మదధ ర్ణ

వేదాంతశాసత వ
ే త లు సమకాలీన సంఘ అధికార్ములను ఎలా విశలోషించాల్వ. మన ర్పజులలో అభివృదిధ
ర త

చెందుతయని వేదాంతశాసత ర నియమముల యొకు అధికార్మును మనము ఎలా అర్ాము చదసుకోవాల్వ?

స్తమకాలీన పరొ ట్ెస్టు ాం్ ట్ అధికారములు
సంఘములో సర్శగా నియుకనత చదయబడిన నాయకులు అభివృదిధ చదస్టిన వేదాంతశాసత ర విలువను

ఆదిమ ప ర టెస్టర ంటట
ో ఉదాాటించార్మగాని, లేఖ్నము యొకు బో ధ్నకు పైగా సంఘములోని సమకాలీన

అధికార్ములను హెచుంచకుండా జఞగీతతప్డా్ర్ని మనము ముందద చూశాము. దుర్దృష్ర వశాతయ
త , మర్ొక
సార్శ, సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతవేతతలు ఈ ఆదిమ ప ర టెస్టర ంట్ దృకపథములను అనుసర్శంచుటను
కష్ర ముగా భావిసాతర్మ. వార్శ దినములలో జీవించుచుని ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత వ
ే త లను అర్ాము
ర త
చదసుకొను విధానములలో వార్మ తీవరతల వప్
ై ుకు మొగుగచూప్ునటట
ో ఉంటార్మ.

ఒక వప్
ై ు, నేటి స్టిదధ ాంత సూతీరకర్ణములను గూర్శు ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతవేతతలు సందిగధులుగా

ఉనిటట
ో అనిపిసత ార్మ. మర్ొక వైప్ు, మన దినములలో స్టిదధ ాంత సూతీరకర్ణముల విష్యములో
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

నాలుగవ పాఠము: వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్ము

పిడవ
ి ాదమును హతయ
త కొనువార్శగా ఉంటార్మ. కాని నిజమన
ై ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
మార్గ ము “సమకాలీన స్టిదధ ాంత సూతీరకర్ణములలో నముకసుతలుగా ఉండుటకు” ప్రయతిించుట.

సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేదాంతశాసత మ
ి ాదులుగా
ర ును గూర్శు బహుగా సందిగధులుగా లేక పిడవ

ఉండుట కంటే, ఈ దృషిరకోణము “నముకమైన సూతీరకర్ణములను” సృషిరంచుటకు ఆశప్డుతయంది. మన
అభిపారయమును అర్ాము చదసుకొనుటకు వేదాంతశాసత ర కథనముల యొకు సతయమును మనము ఎలా
భావించుచునాిమో ప్ర్రక్ించుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది.

నేడు మనము ఎదుర్ొును తీవరమైన సంశయవాదము మర్శయు పిడివాదము ఉనికనలో

ఉండుటకు కార్ణము స్టద
ై ధ ాంతిక కథనములను సులువన
ై దెవై దదహక విధానములలో తర్చుగా

విశలోషించుట కావచుు. సాంప్రదాయక సంక్ేప్ తార్శుక సతయముల ప్టిరక వల న, స్టద
ై ధ ాంతిక కథనములు
కూడా చాలా సార్మో తప్ుప లేక ఒప్ుప అను సులువైన మార్గ ములో ఆలోచంచబడతాయి. కాని

వాసత వానికన, ఇటిర దెైవదదహక సంక్ేప్ ప్దధ తి నుండి తెగతెంప్ులు చదసుకొనుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.
స్టైదధ ాంతిక కథనముల యొకు సతయ విలువలను గూర్శు సమధ్ర్ు విధానములలో, సతయము మర్శయు
అసతయము అను వర్ణమాలలో సాధ్యతల శలీణగా, ఆలోచన చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది,
వేదాంతశాసత ర కథనములనిియు అవి ఎంత దగగ ర్గా లేఖ్నము యొకు సర్వజా మైన బో ధ్ను

ప్రతిబింబిసాతయో అను దాని ఆధార్ంగా వీల ైనంత వర్కు సతయము లేక అసతయముగా ఉంటాయి.

ఈ వర్ణమాలలో ఒకవప్
ై ు, కొనిి వేదాంతశాసత ర సాానములు మనము మంచ మనసాిక్ితో సతయము

అని పిలచు విధ్ముగా బెైబిలు యొకు బో ధ్ను సర్శగా వివర్శసత ాయని మనము గమనిసాతము. ఇప్ుపడు,
ఈ కథనములు సంప్ూర్ణమన
ై వి కాదు, కాని వాసత వానికన అవి యోగయమన
ై వి కావు అని బయలుప్ర్చు
విధ్ముగా కొనిి అర్హతలు తల తిత తద తప్ప అవి సతయములని ప్ర్శగణంప్బడుటకు దగగ ర్గా ఉనాియి.

వర్ణమాల యొకు మర్ొక వప్
ై ు, అవి యోగయమన
ై వని బయలుప్ర్చు విధ్ముగా కొనిి అర్హతలు కనిపిస్టేత
తప్ప మనము తప్ుప అని ప్ర్శగణంచునంతగా లేఖ్న బో ధ్కు దూర్ముగా ఉని ఇతర్ వేదాంతశాసత ర
సాానములు ఉనాియి.

ఉదాహర్ణకు, “దదవుడు అనిిటిపై సార్వభౌమునిగా ఉనాిడు” అనే కథనమును తీసుకోండి.

ఇప్ుపడు, ఈ కథనము బెైబిలు బో ధ్కు చాలా దగగ ర్గా ఉంది కాబటిర ఇది సతయమని చెప్ుపటకు మనకు
పదే గా సమసయ అనిపించదు. దదవుడు సృషిర యావతయ
త మీద సార్వభౌమునిగా ఉనాిడని బెబి
ై లు
బో ధిసత ుంది. కాని, ఈ కథనమును మర్శంత మర్మగుప్ర్చవచుు కాబటిర, కొనిి విధాలుగా ఇది

అసంప్ూర్ణమైనదద. ఉదాహర్ణకు, బెైబిలు విశావసమును మనము కతస
ీ త ు దెవ
ై తవమును తిర్సుర్శంచు
వాదము లేక అదృష్ర వాదము నుండి ప్రతదయకప్ర్చవలస్టి వచునప్ుపడు, ఈ కథనము వాసత వానికన

తప్ుపడు అభిపారయమును ఇసుతంది. దదవుడు చార్శతిరక సంఘటనలలో కూడా పాలుప్ంచుకుంటాడు అనే
దెైవకృత సతయమును మనము తెల్వయజేయకపల తద, ఇది వాసత వానికన తప్ుప దో వ ప్టిరంచవచుు కూడా.
అదద విధ్ముగా, “యియసు దదవుడు” అనే కథనము లేఖ్నములకు దగగ ర్గా ఉనిది మర్శయు

ఎకుువ సందర్ాులలో ఇది సతయముగా ప్ర్శగణంచబడుతయంది. ఇది ప్ూర్శతగా బెైబిలు బో ధ్నకు పారతినిథయం
వహసుతందని మనము గుర్శతంచవచుు. కాని కొనిి సందర్ాులలో, ముఖ్యముగా కస
ై త వ అబదధ తెగలను
ఎదుర్ొును సందర్ాులలో, ఈ కథనము వాసత వానికన సతయమును అసపష్ర ప్ర్మసుతందని మనము

గుర్శతంచవచుు; అది తప్ుప దో వ ప్టిరంచవచుు. కతీసత ు ప్ూర్శతగా మానవుడని కూడా బెైబిలు బో ధిసత ుంది.
మర్శయు, కొనిి సందర్ాులలో, అది సతయమును ప్ూర్శతగా వలో డిచస
ద త ుంది అని సంతృపిత చెందుటకు
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మీ వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

నాలుగవ పాఠము: వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అధికార్ము

“యియసు దదవుడు” అనే కథనములో కతస
ీ త ు యొకు మానవతవమును కూడా జోడించ కథనమును మనము
సంప్ూర్ణము చదయాల్వ.

చవర్శకన, సమకాలీన వేదాంతశాసత ర సూతీరకర్ణములను గూర్శు మనము ఈ విష్యములను

చెప్పగలము. కొనిి వేదాంత కథనములు సతయములుగా ప్ర్శగణంచబడుటకు లేఖ్నములకు దగగ ర్గా
ఉనిటట
ో గుర్శతంచబడతాయి. మర్శకొనిి అసతయములుగా గుర్శతంచబడుటకు లేఖ్నమునకు దూర్ముగా

ఉనాియి. అనిి వేదాంతశాసత ర సూతీరకర్ణములలో ఒక విష్యం మాతరం నిజం: అవనిి కూడా మర్మగు
చెందగలవు. ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణ నానుడి కంటే ఎకుువ ఏమి లేదు: స్టంప్ర్డ ర్ఫల ర్ుండ, “ఎలో ప్ుపడు
ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందుట.” అంతిమ వేదాంతశాసత ర సూతీరకర్ణము అంటే ఊహ లేమి తప్ప ఏమి కాదు.
నముకమన
ై వేదాంతశాసత ర సూతీరకర్ణములను అందించుట సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ

వేదాంతశాసత మ
ై ు సమకాలీన సంఘ
ర ు యొకు లక్షయము అని చెపపి నప్ుపడు మన ఉదదేశము ఇదద. ఒక వప్
వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు మనము సంశయములో లేము; నేడు సంఘము చెబుతయని వాటి ప్టో

అధికార్మును లేక సమర్శపంచుకోవలస్టిన అవసర్తను మనము తిర్సుర్శంచుట లేదు. మర్ొక వప్
ై ు,

మనము ప్ూర్శతగా స్టద
ై ధ ాంతికముగా కూడా లేము; సమకాలీన సూతీరకర్ణములు సంప్ూర్ణమన
ై వని మేము
చెప్పము. బదులుగా, నముకమైన స్టద
ై ధ ాంతిక సూతీరకర్ణములను అభివృదిధ చదయుటకు దదవుడు

మాకనచున నిధ్ులను — లేఖ్న వాయఖ్ాయనము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు, మర్శయు కైసతవ జీవనము
— వినయముతోను బాధ్యతాయుతముగాను ఉప్యోగశసత ాము.

వీల న
ై ంత వర్కు మా బో ధ్నలను లేఖ్న బో ధ్నలకు అనుకూలప్ర్మసాతము. మా స్టిదధ ాంతములు

లేఖ్నములకు ఎంత దగగ ర్గా ఉంటె, అవి అంత అధికార్ము కల్వగశయుంటాయి. అవి లేఖ్నములకు ఎంత

దూర్ముగా ఉంటె అంత తకుువ అధికార్మును కల్వగశయుంటాయి. కాని అనిి సందర్ాులలో, సంఘము
యొకు వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతశాసత ర
ర ు లేఖ్నములకు లోబడియుండవల ను. నముకమన
సూతీరకర్ణములను ఉతపతిత చదయుట మా లక్షయము.

ముగాంపు
ఈ పాఠంలో మనము బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్మునకు మధ్యగల అనుబంధ్మును
చూశాము. మధ్యకాల్వక యుగములో అభివృదిధ చెందిన ప్లు దృకపథాలను మనము చూశాము. ఈ
అభిపారయములను ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణ ఎలా సర్శచస్ట
ద ినదో కూడా చూశాము. మర్శయు చవర్శగా,
ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు దృకపథములను నేటి బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్ములకు ఎలా
అనవయించాలో మనము చూశాము.

కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచునప్ుపడు బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్మును జఞగీతతగా

విశలోషించాల్వ. ఈ పాఠంలో మనము నేర్ముకుని నియమాలను దృషిరలో ఉంచుకుంటే, గతములో సంఘ
వేదాంతశాసత మ
ర ునకు తెగులుగా మార్శన అనేక సమసయలను మర్శయు నేడు కూడా మనము ఎదుర్ొును
అనేక సమసయలను నివార్శంచగలుగుతాము. సంఘమునకు ఉప్యోగప్డు మర్శయు దదవునికన
మహమను తెచుు వేదాంతశాసత మ
ర ును మనము నిర్శుంచగలుగుతాము.
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