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ఉపో ద ా తము 

ఒక అధికార్మును కనుగొనుట మర్శయు అనుసర్శంచుటలో మన జీవితములోని ఎంత 
సమయము గడుప్ుతామో మీర్ ప్ుపడెనైా గుర్శతంచార్ా? ఆధ్ునిక యుగములో ఇద ివింతగా అనిపిసుత ంది 
అని నాకు తలెుసు, కాని ఇది నిజము. మన కార్మో  పాడెైపల యినప్ుపడు, వాటిని బాగుచదయువార్శ కొర్కు 
వ దకుతాము. మనము ర్పగగసీుత లమ నైప్ుపడు, వ దైయ నిప్ుణుల కొర్కు అనేవషిసాత ము. ఇంచుమించు 
జీవితము యొకు ప్రతి కోణములో, మనము జఞా నవంతయలమ నైటోయితద, అధకిార్మములను కనుగొను 
వార్శ మాటలు జఞగతీతగా విని, ఎంతో కొంత వర్కు వార్శని అనుసార్శంచాలని ఆశిసాత ము. 

ఇలాంటిదద క ైసైతవ వేదాంతశాసత రములో కూడా జర్మగుతయంది. మనము జఞా నులమ ైనటోయితద, 
వేదాంతశాసత రములోని అధకిార్ముల మాటను వింటాము. మనలను సర్ ైన మార్గములో నడపిించుటకు 
మార్గదర్శిగా ఉండువార్శ కొర్కు వ దకుచు వార్శ మాటలను జఞగీతతగా వింటాము. ఇప్ుపడు ఆర్ంభములో, 
క ైైసతవ వదేాంతశాసత రములో అధకిార్మును గూర్శున ప్రశి చాలా సులువ ైన విష్యముగా అగుపసిుత ంది. 
శతాబేముల తర్బడ ిక ైసైతవులు వదేాంతశాసత రములో మార్గదర్ికము కొర్కు అనేవషించగా, కొనిి అతి 
పరా ముఖ్యమ నై అభాయస్టకి సమసయలు తల తయత టను వార్మ గమనించార్మ. క ైైసతవ వదేాంతశాసత రములో మనకు 
ఎటటవంటి అధకిార్ము కావాల్వ? అది మనకు ఎకుడ లభయమవుతయంది? 

మీ వదేాంతశాసత రమును కటటర ట అను మన పాఠయకీమములోని ఈ నాలుగవ పాఠమునకు 
“వేదాంతశాసత రములోని అధకిార్ము” అని పేర్మప టార ము, ఎందుకంటే మన వేదాంతశాసత రమును 
నిర్శుంచుచుండగా అధకిార్మును కనుగొని అనుసర్శంచుటలో ఎదుర్యియయ ముఖ్యమ ైన సమసయలను 
ఇకుడ చూడబో తయనాిము. 

సంఘ చర్శతరలోని మూడు వరే్వేర్మ కాలములలో క ైసైతవులు ఈ విష్యములతో ఎలా 
వయవహర్శంచార్మ అను విష్యము మీద దృషిరప డదాము. మొదటగిా, మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స 
సంఘములో వదేాంతశాసత ర అధకిార్మును గూర్శున ధ్ృకపథములను కోీడకీర్శంచుదాము; ర్ ండవదిగా, 
ఆదమి ప ర టసె్ట రంటటో  వదేాంతశాసత ర అధకిార్మును ఎలా అరా్ం చదసుకునాిర్ప చూదాే ము; మర్శయు 
మూడవదగిా, నటేి కాల ప ర టసె్ట రంటటో  ఈ విష్యములతో ఎలా వయవహర్శంచాలో మనము చూదాే ము. 
వేదాంతశాసత రములోని అధకిార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స సంఘము యొకు 
అభిపరా యముతో మొదట ఆర్ంభించుదాము. 

మధ్యకాలిక రోమన్ కాథలిక్ వాద్ము 

ఈ పాఠములలో మనము ముఖ్యముగా ప్ునర్మదధర్ణ లేక ప ర టెస్ట రంట్ వదేాంతశాసత రము మీద 
ఎకుువ దృషిరప డుతయనాిము, కాని ప ర టెస్ట రంట్ దృకపథాలకు నేప్థయముగా మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాదముతో ఆర్ంభించుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మనము ముందు చూడబో వుతయనిటటర , 
వేదాంతశాసత రములోని అధకిార్మును గూర్శు ప్ునర్మదధర్ణ అభిపరా యము మధ్యకాల్వక సంఘములో 
జర్శగశన తపపిదములకు ప్రతిసపందనగా అభివృదిధ  చెందినది. 

మనము మధ్యకాల్వక సంఘమును గూర్శు అనేవషించుచుండగా, ర్ ండు విష్యములను 
చూసాత ము: మొదట, బెైబిలు అధకిార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక స్టదిాధ ంతము; మర్శయు ర్ ండవది, దానికన 
ప్ర్శణామముగా సంఘ అధికార్మును గూర్శున దృకపథము. మొదటిగా మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స 
సంఘములో లేఖ్నము యొకు అధకిార్మును చూదాే ము. 

లేఖనము యొకక అధికారము 
ప్ునర్మదధర్ణకు ముందు, సంఘములోని ప్లువుర్మ వయకుత లు మర్శయు కమీములు 

లేఖ్నములతో వేర్ేవర్మ విధ్ములుగా వయవహర్శంచార్మ. అయినను, కనీసం స్టదిాధ ంతప్ర్ంగాన నైా 
మధ్యకాల్వక వదేాంతశాసత రవేతతలలో అనేక మంది లేఖ్నముల యొకు అధికార్మును నమాుర్మ. అయితద 
ఆచర్ణాతుకముగా మాతరం, లేఖ్నము యొకు అధికార్ము ప్టో సమర్పణ కల్వగశ వయవహర్శంచుటకు 
అసాధ్యమ యైియయ ర్రతిలో మధ్యకాల్వక సంఘము బెైబిలుతో వయవహర్శంచంది. 

ఈ సమసయను గూర్శు ప్ర్శశోధించుచుండగా, మనము మూడు విష్యములను చూసాత ము: 
మొదటగిా, మధ్యకాల్వక కాలములో బెైబిలు పేరర్ణను గూర్శు తీవరమ నై అభిపరాయము; ర్ ండవదగిా, లేఖ్న 
అరా్మును గూర్శు అనేక అభిపరా యములు; మర్శయు మూడవదగిా, బెైబిలులోని అసపష్రతలను గూర్శు 
అతిశయోకనతకర్మ నై వాదనలు. లేఖ్నము యొకు పేరర్ణను గూర్శు మధ్యకాల్వక దృకపథమును గూర్శు 
మొదట చూదాే ము. 

ప్రొరణ 
చాలా వర్కు, మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స వదేాంతశాసత రవేతతలు బెైబిలు ప్ూర్శతగా దదవుని దావర్ా 

పేరర్పేించబడనిదని మర్శయు అది మానవ ప్ర్శకర్ముల దావర్ా మన మధ్యకు వచుందని ఉదాా టించార్మ. 
అయితద దుర్దృష్రవశాతయత , సంఘ చర్శతర యొకు ఈ కాలములో, పేరర్ణను అరా్ము చదసుకొనుటలో 
అనకేమంది వేదాంతశాసత రవతేతలు తీవరమ ైన సాా యిలకు వ ళాో ర్మ. వార్మ లేఖ్నముల యొకు దెవైిక 
మూలములను ఎంతగా వకాుణ ంచార్ంట ేలేఖ్నముల యొకు మానవ మర్శయు చార్శతిరక 
మూలములను వార్మ ఉపకే్ించార్మ. మధ్యకాలములో బెైబిలు యొకు దెవైిక మూలముల మీద 
మితిమీర్శన ఉదాా టనకు అనేక కార్ణములు ఉనాియి. 

ఉదాహర్ణకు, మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత రవేతతలు నియో-పాో టో వాదము మర్శయు అర్శసలర టలి్ 
వాదము వంటి గరీకు తతవవాదముల మీద ఎకుువగా ఆధార్ప్డా్ ర్మ, మర్శయు ఈ తతవములు క ైసైతవ 
వేదాంతశాసత రము యొకు విభాగములు మర్శయు పరా థానయతలను అనకే విధాలుగా శాస్టించాయి. ఈ 
తతవములు తాతాుల్వక మర్శయు చార్శతిరక వాసతవాల కంటే ఎకుువగా నితయ వాసతవములకు 
విలువనిచాుయి కాబటిర , లేఖ్నముల యొకు ప్ర్లోక మూలములు చార్శతిరక మర్శయు మానవ 
మూలముల కంటే దాని సవభావమునకు పరా ముఖ్యమ నైవని క ైైసతవ వదేాంతశాసత ర వతేతలు ఆలోచంచుట 
ఆర్ంభించార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దీనిని మించ, మధ్యకాల్వక బెైబిలు ప్ండతియలకు బెైబిలు దినముల యొకు ప్ుర్ాతన చర్శతర 
తెల్వయదు కాబటిర  బెైబిలు యొకు చార్శతరక సందర్ుములను వార్మ ఆచర్ణాతుకముగా 
ఉప్యోగశంచుకోలేకపల యార్మ. కాబటిర , వార్శకన తలె్వస్టని దానిని వార్మ వకాుణ ంచార్మ — అది 
ప్ర్లోకమందుని నితయ దదవుడు బయలుప్ర్చన ఎనలేని సతయములు బెైబిలులో ఉనివి — మర్శయు 
వార్మ చాలా వర్కు ఇతర్ విష్యములకు తకుువ పరా థానయతనిచాుర్మ. 

 బెైబిలు యొకు దెవైిక మూలముల మీద మధ్యకాల్వక సంఘము చూపని ఉదాా టన లేఖ్నము 
యొకు అరా్మును గూర్శు కూడా దుర్దృష్రకర్మ నై నముకమునకు దార్శ తీస్టింది. లేఖ్నము యొకు 
ప్ర్లోక మూలముల కార్ణంగా బెైబిలు ఇతర్ ప్ుసతకములు తెల్వయజేస్టని విధ్ముగా అరా్మును 
తెల్వయప్ర్చలేదను ఒక ప్రచల్వత ఊహాగానమునకు దార్శతీస్టింది. కాని, దదవుడు వాటనిి పేరర్పేంిచాడు 
కాబటిర , లేఖ్నములు అనకే అరా్ములతో ఉప పంగాయి. లేఖ్న భాగములకు అనకే అరా్ములు కలవు 
అనదేి బెైబిలు పేరర్ణకు ఒక ర్మజువు అని నమిున అగస్టిరన్ ను అనేక మంద ిమధ్యకాల్వక 
వేదాంతశాసత రవతేతలు అనుసర్శంచార్మ.  

ఆన్ కనసీ్టిరయన్ డాకనీిన్ యొకు మూడవ ప్ుసతకములో అగస్టిరన్ దీనిని వరా స్టిన విధానమును 
చూడండి: 

. . . లేఖనము యొకక అవే పద్ములకు ర ాండు లేక ఎకుకవ అనువాద్ములను 
ఉపయోగ ాంచినపుుడు, రచయిత వాొ స్టని అరథ ము కనుగొనబడకపో యినపుట్కిీ, 
అపాయమేమియు లేద్ు . . . ఎాంద్ుకాంట్,ే అవే పద్ములు పలు విధ్ములుగా 
అరథ ము చసే్తుకొనబడుట్ కాంట్ ేఎకుకవగా పర శుద్ధ మ ైన లేఖనముల విషయములో 
దేవుడు మర ాంత ఉద రమ నై మర యు మర ాంత ఫలవాంతమ నై ఏ ఏరాుట్టను 
చేయగలడు? 

అనకే విధాలుగా, లేఖ్నములను గూర్శు అగస్టిరన్ కల్వగశయుని ఉనిత అభిపరాయమును 
మనము మ చుుకోవచుు. బెైబిలు ఒక సాధార్ణమ నై ప్ుసతకము కాదు, మర్శయు అది దదవుని దావర్ా 
పేరర్పేించబడనిద ిఅని దాని యొకు అసాధార్ణమ ైన గుణములు తలె్వయజేసాత యి. బెైబిలులోని అనేక 
విష్యములు దదవుని యొకు అసాధార్ణమ నై నడిపింప్ు ఆధార్ంగానే వివర్శంచబడగలవని మనము 
అంగరకర్శసాత ము. 

అరథ ము 
కాని అగస్టిరన్ యొకు దృకపథము దీనిని మించనదిగా ఉనిది. దెైవిక పేరర్పే్ణ వలన బెైబిలులోని 

అనకే వాకయ భాగములు ప్లు అరా్ములను ప ందుకునాియని అతడు నమాుడు. బెైబిలు యొకు 
మానవ ర్చయితలు మనకు తెల్వయజేయదలచన ఆలోచనల మీద దృషిరప టరకుండా, దదవుడు యోచంచన 
అనకే అరా్ముల మీద మన దృషిరని ఉంచాలని అగస్టిరన్ నమాుడు. ఆయన అభిపరా యములను మర్శయు 
అనుసంధాన అభిపరాయములను మనము “సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకము” అని పిలుదాే ము, 
అనగా బెైబిలు వాకయ భాగములు దదవుని యొదే నుండ ివచుుచునివి కాబటిర  వాటలిో అనేక సాా యిలు 
కల్వగశన అరా్ము లేక విలువ ఉనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

 ఈ సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకము యొకు అతయంత ప్రస్టదిిధగాంచన వయకతతకర్ణ జఞన్ 
కస్టిియన్ ప్రవేశప టిరన కావడిరగ అని పిలువబడని అనువాద ప్దధతి కావచుు. ఈ ప్దధతి ప్రకార్ం, ప్రతి 
లేఖ్న భాగముకు కూడా నాలుగు వరే్ేవర్మ భావములు ఉనిటటో  చూడాల్వ. మొదటిది, అక్షర్ారా్ భావము 
అనగా లేఖ్న భాగము యొకు సామానయ లేక సూటెనై అనువాదము. ర్ ండవది, దృషార ంత భావము అనదేి 
స్ట ైదాధ ంతిక సతయము కొర్కు లేఖ్న భాగములను ఉప్మాలంకార్ములుగా అనువదించంది. మూడవది, 
ర్ూప్క లేక న తైిక భావము అనేద ిక సైతవ సవభావమునకు న తైిక మార్గదర్ికాలను ఇచుంద.ి మర్శయు 
నాలగవది, సాదృశయ భావము అనేద ికడవర్శ దనిములలో దదవుని వాగాే నములు నర్వరే్ుబడు భవిష్యతయత  
ప్ర్శప్ూర్ణతను గూర్శు మాటాో డు విధ్ముగా లేఖ్న భాగములను అనువదించంది. 

కావడిరగ యొకు వివర్ములు మర్శయు సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకములోని ఇతర్ 
వయకతతకర్ణములు మన ఉదదేశముల కొర్కు అంతగా పరా ముఖ్యమ ైనవి కావు, మర్శయు అనకే మంద ి
ర్చయితలు వీటనిి ఇతర్ సాలములలో వివర్శంచార్మ. ప్ునర్మదధర్ణ సమయమునకు, చాలా వర్కు, 
బెైబిలు భాగముల యొకు అరా్ములు నడేు మనము సామానయ లేక సాధార్ణ అరా్ము అని పిలచుకునే 
దానికన మించపలయాయని కాథల్వక్స వదేాంతశాసత రవేతతలు నమాుర్న ేఅవగాహన మాతరమే ఇకుడ మనకు 
అవసర్మ ైయునిది. మర్శయు ముఖ్యముగా, ఈ అదనప్ు అరా్ములు బెైబిలు ర్చయితలు 
తెల్వయజేయగపర్శన అరా్ము మీద ఆధార్ప్డయిుండలేదని వార్మ నమిునటటో  అనిపిసుత ంది. వాసతవానికన, 
లేఖ్న భాగము యొకు అక్షర్ారా్ లేక సామానయ అరా్ము గంభీర్మ నై వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణకు సర్శపల దని 
చాలా సార్మో  ప్ర్శగణ ంచబడుతయంది. బదులుగా, వదేాంతశాసత రవతేతలు దాగశయుని లోతెనై అరా్ములకు 
విలువనిచుుటకు పల ర తిహ ంచబడరి్శ, ఎందుకంట ేఅవి దదవుని మనసుి యొకు లోతయను సంఘమునకు 
బయలుప్ర్చాయి. 

అస్తుషు త 
లేఖ్నము యొకు పేరర్ణ మర్శయు అరా్ము మీద మధ్యకాల్వక అవగాహన బెైబిలు యొకు మర్ొక 

గుణము మీద మితిమీర్శన ఉదాా టనను ఉంచుటకు దార్శతీస్టింది: దాని అసపష్రత. విశలష్మ నై అసాధార్ణ 
మ ళకువలు ఇవవబడని వార్శకన మినహా బెైబిలు అతయంత అసపష్రమ ైన ప్ుసతకముగా ప్ర్శగణ ంప్బడింది. 

ప్ునర్మదధర్ణకు ముందు నివస్టంిచన సగటట క ైైసతవునికన బెైబిలులోని విష్యములు అసపష్రముగా 
కనిపించాయి అను విష్యం మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. మొదటి సాా నంలో, బెైబిళళు ఆ ర్పజులోో  
ఎంత తకుువగా ఉండదవంట ేఇంచుమించు ఎవర్శకత అందుబాటటలో ఉండదవి కావు. అంతదగాక, లేఖ్నము 
మర్శయు వేదాంతశాసత రమునకు ఆ దనిములలో  లాయటని్ పరా థమిక భాష్గా ఉండదది, మర్శయు దానిని 
ప్ూర్శతగా ఉప్యోగశంచుటకు ఉనిత చదువులు చదువుకునివార్మ మినహా ఎవవర్శకత  లాయటిన్ 
అరా్మయియయది కాదు. కాబటిర , ఆ కాలములో ఒక సగటట క ైసైతవునికన బెైబిలు ఒక మూయబడని 
ప్ుసతకముగా ఉనిదని మనము అరా్ము చదసుకోవచుు.  

కాని బెైబిలు చదువుటకు సామరా్యము మర్శయు అవకాశము ఉని వార్శకన కూడా లేఖ్నములు 
అసపష్రముగా అనిపించదవి. ఒక సామానయ ఊహకు దాగశయుని అనేక ప ర్లు కల్వగశన అరా్మును దదవుడు 
లేఖ్నములకు ఇచాుడు. 

ఒకర్మ మూయబడని ఖ్జఞన కల్వగశన ఒక ప టెర  యొకు చతరమును మీకు చూపించ దాని లోప్ల 
ఏముందో చపె్పమని మిముును అడిగశన సందర్ుమును ఊహ ంచుకోండి. అవును, ఆ ఖ్జఞన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దాగశయునిది కాబటిర ప టెర  లోప్ల ఏమునిదో కనుగొనుట అసాధ్యమవుతయంది. మధ్యకాల్వక 
సంఘములో బెైబిలు ప్ర్శస్టిాతి కూడా ఇలాంటదిద. 

ప్ునర్మదధర్ణ నాటకిన, బెైబిలు యొకు అసపష్రతను గూర్శున నముకము వేదాంతశాసత ర అభివృదిధ  
మీద బెైబిలు ఆచర్ణాతుక లేక నిజమ ైన అధికార్మును కల్వగశయుండుటను అసాధ్యము చదస్టంిది. 
సపష్రముగా, బెైబిలు అనదేి క ైైసతవ వేదాంతశాసత రమునకు దదవుడు పేరర్పేించన ఒక ఖ్జఞన ప టెరగా మాతరమే 
మిగశల్వపల యింది. కాని అనిి ఆచర్ణాతుక ఉదదేశముల కొర్కు, బెైబిలు మూయబడనిది; అది ఎంత 
అసపష్రముగా ఉండదదంటే అద ివేదాంతశాసత రవతేతలను వార్శ అనవేష్ణలలో నడపిించగల్వగదేి కాదు. 

లేఖ్నము యొకు అధకిార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక అభిపరాయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, 
ఇప్ుపడు మన ర్ ండవ విష్యమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: మధ్యకాల్వక 
సంఘములో సంఘ వదేాంతశాసత రము యొకు అధికార్ము. 

స్తాంఘము యొకక అధికారము 
సంఘ అధకిార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక అభిపరాయము మధ్యకాల్వక లేఖ్న స్టిదాధ ంతము 

లేవన తితన సమసయలకు విర్మగుడుగా అభివృదిధ  చదయబడింది. బెైబిలు అసపష్రమ నైదిగా ప్ర్శగణ ంచబడినది 
కాబటిర , అది వేదాంతశాసత రము మీద అధికార్ము కల్వగశనదిగా ప్ని చదయలేకపలయింది. ఇందుకు ఫల్వతంగా, 
సంఘ అధకిార్ము వదేాంతశాసత రములో ఒక పరా ముఖ్యమ నై పాతరను పల షించుట ఆర్ంభమయియంది. 

ఈ సంఘ అధకిార్ము యొకు ప్రతదయక పాతరను అరా్ము చదసుకొనుటకు, మనము ర్ ండు దిశలను 
చూదాే ము: మొదటగిా, తమకు ముందు కాలములో సంఘము యొకు అధికార్మును గూర్శు 
మధ్యకాల్వక వదేాంతశాసత రవేతతలు ఎలా అరా్ము చదసుకునాిర్మ; మర్శయు ర్ ండవది, వార్మ సమకాలీన 
సంఘ అధకిార్మును ఎలా అరా్ము చదసుకునాిర్మ. మునుప్టి కాలములో సంఘ వదేాంతశాసత రము 
యొకు అధికార్ముతో ముందు మొదలప టటర దాము. 

మునుపట్ి అధికారములు 
ప్ునర్మదధర్ణ కాలానికన, మునుప్ట ికాలములోని సంఘ అధకిార్మును గూర్శు కాథల్వక్స 

సంఘము ఒక విశాలమ నై ప్దధతిని అభివృదిధ  చదస్టింది. అవును, లేఖ్నములను వార్మ సంఘము యొకు 
వార్సతవములో ఒక భాగముగా చూసార్మ. అయినను, మనము ముందు చూస్టినటటో , మధ్యకాల్వక 
సమయము నాటకిన, లేఖ్నముల యొకు బో ధ్లు ఎంత అసపష్రముగా మార్ాయంట ేమార్గదర్ికము 
కొర్కు ఇతర్ వనర్మల యొకు అవసర్ము కల్వగశంది. దీనికన ప్ర్శణామముగా, వార్మ దదనిని నమువల నో 
తెలుసుకొనుటకు మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత రవతేతలు సంఘ వేదాంతశాసత రము యొకు చర్శతరను ప్ర్శశీల్వంచుట 
ఆర్ంభించార్మ. మర్శయు వార్శలో ఎకుువ మంది సంఘ చర్శతరను ఆయన ప్రజలను సతయ మార్గములలో 
నడపిించు దదవుని చర్శతరగా చూచార్మ. ఈ కార్ణము చదత, సంఘము మునుప్ు బో ధించన విష్యములు 
మధ్యకాల్వక వదేాంతశాసత రవేతతలకు ర్ ండు విధ్ములుగా ఆసకనతని కల్వగశంచాయి. 

ఒక వ పై్ు, ఆదిమ సంఘ పతిర్మలకు ఎకుువ ధాయస ఇవవబడంిది. పల ల్వకార్డప, ఇగేి షయిస్, 
ఐర్ేనియస్, తెర్మత లుో  మర్శయు జస్టిరన్ మార్శరర్డ, మర్శయు తర్మవాత సంఘ పతిర్మల ైన అగస్టిరన్, 
అథనషేియస్ మర్శయు జ ర్పం వంట ిమనుష్యల యొకు ర్చనలు — వీర్మ సంఘము యొకు ప్లు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కీమములను గూర్శున నమిుకల మీద లోతెైన ప్రభావమును చూపార్మ. ఇప్ుపడు, ఈ పతిర్మలు 
సాధార్ణముగా సర్వజాులుగా ప్ర్శగణ ంచబడర్మ, మర్శయు సంఘము యొకు వేర్ేవర్మ శాఖ్లు వేర్ేవర్మ 
పితర్మల సంప్రదాయములకు పరా థానయతనిసాత ర్మ. 

అయినను, మునుప్టి కాలములోని ఈ గొప్ప వేదాంతశాసత రవతేతలకు దదవుడు విశలష్మ నై 
మ ళకువలను అనుగహీ ంచాడని మర్శయు సంఘము వార్శ బో ధ్నలకు ప్రతదయకమ నై ఆసకనతని చూపించాలని 
చాలా వర్కు ఊహ ంచబడనిది. ఆదమి సంఘ పతిర్మల నుండ ిఏదో  ఒక విధ్మ ైన సమరా్న లేకుండా చాలా 
అర్మదుగా మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత రవతేతలు వదేాంతశాసత ర ప్రకటనలను చదశార్మ. మర్ొక వ పై్ు, మధ్యకాల్వక 
సంఘము సంఘము యొకు ఎకుయమినికాల్ సభల మీద మర్శ ఎకుువగా ఆధార్ప్డింది: న కైనయ సభ, 
కోన ్ింటోిప ల్ సభ, ఛాల్విడోన్ సభ. ఈ సభలు మర్శయు ఇతర్ సభలలో చదయబడని నిర్ాా ర్ణలను చాలా 
గంభీర్ముగా తీసుకునవేార్మ. అనిి అభాయస్టిక ఉదదేశముల నిమితతం, మధ్యకాల్వక వేదాంతశాసత రవతేతలు 
వాటిని బెైబిలు బో ధ్నల యొకు నిసిందదహమ నై కోీడీకర్శంప్ులుగా ప్ర్శగణ ంచార్మ. వాటకిన అసముతి 
తెలుప్ుటను కతసీుత  మర్శయు లేఖ్నములకు అసముతి తలెుప్ుటకు సమానంగా భావించదవార్మ. 
శతాబేములు గడుచుచుండగా, పతిర్మల యొకు అనేక బో ధ్లు మర్శయు ఎకుయమినికల్ సభల యొకు 
ఆవిష్ుర్ణలు అధికార్శక సంఘ సాంప్రదాయములుగా ర్ూప ందాయి. మర్శయు ఈ సాంప్రదాయములు 
బలప్ర్చబడగా, అవి సంఘము యొకు విశాలమ ైన స్టదిాధ ంతములను ర్ూప ందించుటలో 
సహాయప్డా్ యి. ఈ సంఘ స్టదిాధ ంతములను మానవులు సాా పించన నిర్ులమ నై వదేాంతశాసత రముగా 
ప్ర్శగణ ంచలేదు గాని, లేఖ్నములతో సమానతవము కల్వగశయుని వదేాంతశాసత రముగా ప్ర్శగణ ంచార్మ. 
వాసతవానికన, అనిి ఉదదేశముల కొర్కు, లేఖ్నముల సాా నములో సంఘ స్టదిాధ ంతములను ఉప్యోగశంచుట 
ఆర్ంభించార్మ. ప్ునర్మదధర్ణకు ముందు నముకమ నై క ైసైతవులు “బెైబిలు ఏమి చబెుతయంద?ి” అని అడగిే 
అవకాశము లేదు గాని, “సంఘము ఏమి చబెుతయంది?” అని మాతరమే అడగవలస్టియుండదది. 

మధ్యకాల్వక సంఘమునకు మునుప్ట ికాల సంఘ అధకిార్ములు ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైయునాి, 
ఆ సమయములో లేఖ్న స్టదిాధ ంతము సమకాలీన సందర్ుములో ఉనిత వదేాంతశాసత ర అధకిార్ము 
యొకు అవసర్తను కూడా సృషిరంచంది. 

స్తమకాలీన మధ్యకాలిక అధికారములు 
సపష్రముగా, సంఘము స్టదిాధ ంతప్ర్ంగా మాతరం బెైబిలు యొకు అధికార్మును ఉదాా టించుటను 

కొనసాగశంచంది. అయితద మునుప్ట ికాలములో నిర్ణయించబడని సమకాలీన సమసయల విష్యములో 
మాతరం సంఘమునకు మార్గదర్ికమును ఇచుుటలో బెైబిలు అసపష్రతను కనుప్ర్చంది. కాబటిర , ప్రసుత త 
వేదాంతశాసత ర వివాదముల విష్యములో సంఘము ఏ విధ్ముగా మార్ాగ దర్ికమును 
ప ందవలస్టయిుండినది? 

సులువుగా చెబితద, సంఘము యొకు అధికార్ కీమములో సజీవ అధికార్ముల వయవసాను 
దదవుడు సాా పించాడని మధ్యకాల్వక వదేాంతశాసతవేతతలు నమాుర్మ, మర్శయు ఈ అధకిార్ కమీము కతీసుత  
శర్రర్మునకు నిసిందదహమ నై బో ధ్నను ఇచుంది. ప్రసుత త వివాదములను ప్ర్శష్ుర్శంచు అధికార్ము 
యాజకులు, బిష్ప్ుపలు మర్శయు సంఘము యొకు సర్వజా అధకిార్శగా అనేకుల దావర్ా 
ప్ర్శగణ ంచబడని ప ప్ లకు ఇవవబడింది. ఒక వదేాంతశాసత ర నిర్ణయమును నిర్ాా ర్శంచవలస్టవిచునప్ుపడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశావసులు “బెైబిలు ఏమి చబెుతయంద?ి” అని అడగిే అధకిార్మును కల్వగశయుండలేదు. బదులుగా 
“సంఘము యొకు అధికార్ కమీము ఏమి చబెుతయంది?” అని అడుగునటటో  వార్మ పల ర తిహ ంప్బడదవార్మ. 

కొనిి దశాబేముల కనతీం తూర్మప ఐర్పపాలో కాథల్వక్స జనాభా ఎకుువగా ఉని దదశములో వీధి 
సువార్తను ప్రకటించువానిగా స్టవేచదసాను. ఒక సందర్ుములో, ఒక యవనసుత నికన ననేు ఒక బెైబిలు 
ఇవవబో యాను. అతడు మాటాో డుట మానివేశాడు, మర్శయు బెైబిలును తిర్సుర్శంచాడు. “నాకు బెైబిలు 
అరా్ము కాదు. మా యాజకుడు నాకు దాని అరా్ము చెపాపల్వ.” అని అతడు నాతో అనాిడు. “లేదు, నీవు 
దానిని అరా్ము చదసుకోవచుు,” అని ననేు అతనితో చెపాపను మర్శయు బెైబిలులోని యోహాను 3:16 
తెర్చ “ఈ వచనమును ఏమి చెబుతయనిదో  చదివి చపె్పమని” అడగిాను. అతడు ఎంతో ఏకాగీతతో 
యోహాను 3:16ను చదివి, “దనీి అరా్ము ఏమిటో నేను గహీ ంచలేనని నీకు చెపాపను కదా; నా స్టవేకుడు 
నాకు దీనిని వివర్శంచాల్వ” అని అతడు అనాిడు. ఈ యవవనుడు ఆధ్ునిక యుగములో 
నివస్టిసుత నిప్పటకిత, బెైబిలు ప్టో అతడి ధోర్ణ  మధ్యకాలములోని అనకే మంది పాశాుతయ క ైసైతవులను 
పల ల్వయునిది.  

దదవుని చతతమును అరా్ము చదసుకొనుటకు సంఘ అధకిార్ములు మాతరమే మార్గమ తైద, సామానయ 
క ైైసతవులు బెైబిలు ప్టో ధాయస చూప్ుటకు ఏ మంచ కార్ణమూ లేదు. కాబటిర , లేఖ్నములు గాక 
సంఘము యొకు అధికార్శక అధకిార్ కమీము సమకాలీన వేదాంతశాసత రమునకు సర్వజామ నై 
మార్గదర్శిగా ప్ని చదస్టింది. 

ఈ మధ్యకాల్వక ధోర్ణులను దృషిరలో ప టటర కొని, ఆదమి ప ర టసె్ట రంటటో  బెైబిలు అధకిార్మును 
మర్శయు సంఘ అధికార్మును అరా్ము చదసుకొనిన విధానమును మ చుుకొను స్టిాతిలో మనము 
ఉనాిము. 

ఆదిమ పరొ ట్ెస్ట్ు ాంట్ వాద్ము 

అనకే విధాలుగా, కాథల్వకుులు మర్శయు ప ర టెస్ట రంటటో  మధ్య తల తితన వివాదమునకు 
అధకిార్మును గూర్శున ప్రశి కేందరమ యైునిది. బెైబిలు సంఘమునకు మార్గదర్శిగా ప్ని చదసుత ందా లేక 
భూత వర్తమాన సంఘ అధకిార్మును శాస్టిసుత ందా? 

మొదటగిా మనము బెైబిలు అధికార్మును గూర్శు ప ర టెస్ట రంట్ అభిపరాయమును చూదాే ము, 
మర్శయు ర్ ండవదిగా సంఘ అధికార్మును గూర్శు ప ర టెస్ట రంట్ అభిపరాయమును చూదాే ము. లేఖ్నము 
యొకు అధికార్మును గూర్శు ప ర టెస్ట రంట్ అభిపరా యమును మొదట చూదాే ము. 

లేఖనము యొకక అధికారము 
మనము ముందు చూస్టినటటో , లేఖ్నము ప్టో మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స అభిపరా యము అనేక 

పరా ముఖ్యమ నై విధ్ములలో తీవరముగా ఉనిది. ఈ భాగంలో, పేరర్ణ, అరా్ము మర్శయు లేఖ్నము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొకు సపష్రతలను గూర్శున స్టిదాధ ంతములను ప్ునర్శి ర్శుంచుట దావర్ా ఆదిమ ప ర టెస్ట రంటటో  ఈ 
తపపిదములకు సపందించార్ని మనము చూసాత ము. మొదట పేరర్ణ స్టదిాధ ంతమును ప్ర్శగణ ంచుదాము. 

ప్రొరణ 
మధ్యకాల్వక వదేాంతశాసత రవేతతల వల నే, లేఖ్నములకు దెైవిక మర్శయు మానవ మూలములు 

కలవని ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు కూడా నమాుర్ని ఆర్ంభములోనే మనము తెల్వయజేయవలస్టయిునిది. 
మర్ొక వ ైప్ు, వార్మ బెైబిలును దదవుని యొదే నుండ ివచున అసామానయమ నై ప్ుసతకముగా 
ప్ర్శగణ ంచార్మ. లేఖ్నములు దదవుని ప్రజల యొదేకు దెైవిక పేరర్ణ దావర్ా వచాుయని లూథర్డ, జ్వవనిలి, 
మర్శయు క ల్వవన్ ధ్ృడముగా ఉదాా టించార్మ. 2 తిమోతి 3:16లోని అప సతలుడెనై పౌలు యొకు మాటలను 
వార్మ అతి గంభీర్ముగా ప్ర్శగణ ంచార్మ. 

. . . ద ైవావేశమువలన కలిగ న పొతిలేఖనము ఉపదేశాంచుట్కును, 
ఖాండ ాంచుట్కును, తపుు దది్ుు ట్కును, నీతియాంద్ు శక్షచేయుట్కును 
పొయోజనకరమ ై యుననది (2 తిమోతి 3:16). 

ఈ వాకయ భాగము బో ధించుచునిటటో , లేఖ్నములు దదవుని యొదే నుండ ికల్వగశనవి, మర్శయు 
ప్ూర్శతగా ఆధార్ప్డదగశన విశలష్ ప్రతయక్షతను దదవుని ప్రజలకు ఇచుుటకు అవి ర్ూప ందించబడనివి. 

దదవుని హసతము లేఖ్నములను తపిపదముల నుండి కాపాడనెని ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు నమాుర్మ. 
వర్తమాన, భూత, భవిష్యత్తత  కాలములను గూర్శు దదవుడు అసామానయమ ైన ర్రతిలో బెైబిలు ర్చయితలకు 
సమాచార్మునిచాుడు, మర్శయు వార్మ వరా స్టని ప్రతిద ిసతయమగునటటో  ఆయన వార్శ ర్చనలప  ై
నాయకతవం వహ ంచాడు. అనిిటి కంట ేముఖ్యముగా, దెవైిక పేరర్ణ లేఖ్నములకు సాటిలేని, 
నిసిందదహమ నై అధకిార్మును ఇచుంది. 

అయితద లేఖ్నముల యొకు మానవ ర్చయితలు బెైబిలు యొకు అంశములు మర్శయు అరా్ము 
విష్యములో విశలష్మ నై తోడాపటటను ఇచాుర్ని గుర్శతంచుట దావర్ా ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు మధ్యకాల్వక 
సంఘము చదస్టని తపిపదములను నివార్శంచార్మ. బెైబిలును ప్ర్లోకము నుండి ఊడపి్డని ఒక 
ప్ుసతకముగా ప్ర్శగణ ంచకుండా, లేఖ్నములు చార్శతిరక ప్రకనీయలో మానవ సాధ్నముల దావర్ా 
వచాుయని ఆదమి ప ర టసె్ట రంటటో  వకాుణ ంచార్మ. మానవ కర్తృతవము గూర్శున ఈ విష్యము యియసు 
మర్శయు బెైబిలు ర్చయితలు బెైబిలు ప్టో చూపని ధోర్ణ లో సపష్రముగా కనప్డుతయంది. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 22:41-45లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

ఒకపుుడు పర స్తయుయలు కూడ యుాండగా యిసే్తు వార ని చూచి కీీస్తు్ నుగూర ి 
మీకేమి తోచుచుననది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడ గ ను. వారు ఆయన 
ద వీద్ు కుమారుడని చ ప్ుిర . అాంద్ుకాయన ఆలాగ ైతే ననేు నీ శతరొ వులను నీ 
పాద్ముల క్ీాంద్ ఉాంచువరకు నీవు న  కుడ పార్వమున కూరుిాండుమని పొభువు 
న  పొభువుతో చ ప్్ును అని ద వీద్ు ఆయనను పొభువని ఆతమవలన ఏల 
చ పుుచున నడు? . . . అని వార నడ గ ను. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

(మతతయి 22:41-45) 

ఈ వాకయభాగములో యియసు కతర్తనలు 110:1ని ఉప్యోగశసూత , ఈ లేఖ్న భాగము యొకు మానవ 
ర్చయితయి నై దావీదు వ పై్ు దృషిర  మళో్లసూత  ప్ర్శసయుయలను విచినిం చదశాడు. మ స్ట్ియ దావీదు 
యొకు వంశసుా డెయైుంటాడని యియసు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు ఇర్మవుర్మ ఒప్ుపకునాిర్మ. కాని మొదటి 
శతాబేప్ు పాలస్ట్తనలో, దావీదు సామానయముగా అతని యొకు వార్సులను “ప్రభువు” అని 
పిలచయుండదవాడు కాదు. 

కాబటిర , దావీదు ఈ బిర్మదును తన కుమార్మనికన ఎందుకు ఇచాుడో  వివర్శంచమని యియసు 
ప్ర్శసయుయలను కోర్ాడు. ఇకుడ లేఖ్నము యొకు అరా్ము కొంత వర్కు దాని మానవ ర్చయిత యొకు 
జీవిత వివర్ణల మీద ఆధార్ప్డియుని సతయము మీద యియసు యొకు తర్ుము ఆధార్ప్డినదని 
గమనించండి. ఇలాంట ిఉదాహర్ణలు బెైబిలు ర్చయితలు మర్శయు పాతరల ైన మోషే, యి ష్యా, 
యిర్రుయా, దావీదు, పౌలు మర్శయు దదవుని వాకయము యొకు ఇతర్ మానవ సాధ్నములలో విర్శవిగా 
ఉనాియి. ఈ మానవ సాధ్నములు లేఖ్నముల ప్టో గొప్ప వయకనతగత తోడాపటోను ఇచాుర్మ. 

ఈ ఉదాహర్ణలు మర్శయు ఇతర్ ఉదాహర్ణల దావర్ా, లేఖ్నములు నిజమ నై మానవ 
సందర్ుములలో నుండ ిప్ుటార యని, మర్శయు కొనిి ప్రతదయకమ ైన చార్శతిరక సందర్ుముల కొర్కు వార్మ 
వాటిని ర్చంచార్ని ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు సర్శగానే నిర్ాా ర్శంచార్మ. క ైసైతవులు లేఖ్నములను సర్శగా అరా్ము 
చదసుకోవాలంటే, వార్మ కవేలం లేఖ్నము యొకు దెైవిక మూలముల మీద మాతరమే గాక, మానవ, 
చార్శతిరక మూలముల మీద కూడా ఉదాా టన చూప్వల ను. 

బెైబిలు పేరర్ణ యొకు మానవ కోణమునకు పరా ముఖ్యతనిచుుట ప్ునర్మదధర్ణకర్తలకు కవేలము 
ఒక స్టదిాధ ంతము మాతరమే కాదు; వార్మ లేఖ్నముల యొకు అరా్మును గూర్శు ఆలోచంచన విధానము 
మీద కూడా అద ిప్రభావము చూపింది. 

అరథ ము 
మనము ఈ విష్యమును ఇలా కోీడకీర్శంచవచుు: బెైబిలులోని దాగశయుని దెవైిక అరా్ముల 

కొర్కు వ దకుట దావర్ా మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స వాదమును అనుసర్శంచుటకు బదులుగా, 
ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు తమ అనువాదములనిిటనిి బెైబిలు భాగముల యొకు అక్షర్ారా్ భావము మీద, 
అనగా తమ వాసతవిక శోీతలకు బెైబిలు యొకు మానవ ర్చయితలు తెల్వయజయేుటకు ప్రయతిించన 
అరా్ము మీద స్టిార్ప్ర్చుటకు ప్రయతిించార్మ.  

ఇప్ుపడు, ఆదిమ ప ర టసె్ట రంటటో  లేఖ్న అరా్ము కొర్కు మధ్యకాల్వక ప్దధతయల నుండి ప్ూర్శతగా 
విడిపల లేదని మనము తలెుసుకోవాల్వ. కొనిి సార్మో , సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకము యొకు 
గుర్మతయలు ప్ునర్మదధర్ణ ర్చనలలో కూడా కనిపించాయి. ఉదాహర్ణకు, కతర్తనలు గీంథము మీద లూథర్డ 
వరా స్టిన వాయఖ్ాయనము ఈ అనువాద ప్దధతి మీద నిర్ంతర్ ఆధార్మును చూపసిుత ంది. అయినను, తమ 
కాథల్వక్స సహచర్మల కంటే ఎకుువగా ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు మానవ ర్చయితలు తెల్వయజసే్టని అరా్ము మీద 
ఎకుువ ఉదాా టనను ఉంచార్ని మనము చపె్పవచుు. మర్శయు, చాలా వర్కు, లేఖ్న భాగముల యొకు 
అనకే అనువర్తనములను వార్మ లేఖ్న భాగము యొకు అరా్ము మీద ఆధార్శతము చదశార్మ. 
ప ర టెస్ట రంటోకు, ఈ చార్శతిరక దృషిర అనువాదమునకు కేందరమ ైయుండనెు.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలు వాకయ భాగముల యొకు అక్షర్ారా్ లేక సవచి అరా్ము మీద ఆదిమ ప్ునర్మదధర్ణ ప టిరన 
ఉదాా టనను అరా్ం చదసుకొనుటకు, ఈ వాయఖ్ాయన ప్దధతి 15వ శతాబేములోని ప్ునర్మజీీవనోదయమం దావర్ా 
ప్శిుమ ఐర్పపాలో ముందుగానే పరా ర్ంభమ నైదని జఞా ప్కము చదసుకొనుట సహాయప్డుతయంది. 

ప్ునర్మజీీవనోదయమం లేక “ప్ునరీ్ను” అను పేర్మ ప్ునర్మదధర్ణకు ముందు ప్శిుమ ఐర్పపాలో 
చపటట చదసుకుని సాంప్రదాయిక ర్పమ మర్శయు ముఖ్యముగా గరకీు సాహ తయము మర్శయు సంసుృతి ప్టో 
కల్వగశన నూతన ఆసకనతలో నుండి వ లువడింది. ప్ునర్మజీీవనోదయమమునకు ముందు, ప్ండతియలు చాలా 
వర్కు ప్ుర్ాతన గరకీు ర్చనలను అనువాదముల దావర్ానే నరే్ముకునాిర్మ, మర్శయు ఆ అనువాదములు 
కూడా చాలా వర్కు సంఘము యొకు ప్ర్యవకే్షణలో జర్శగాయి. వేర్ేవర్మ సమయాలలో, సంఘము 
ఆచర్ణాతుకముగా పాో టో, అర్శసలర టిల్ మర్శయు ఇతర్మలకు బాపితసుమిచుంది, తదావర్ా వార్మ క ైసైతవ 
స్టిదాధ ంతమును సమర్శాసుత నిటటో  అనువదించంది. కాని ప్ునర్మజీీవనోదయమ కాలములో, సాంప్రదాయ 
కాలములోని ప్ుర్ాతన ర్చనలను సంఘము యొకు ప్ర్యవకే్షణ లేకుండా తాము కోర్శన విధ్ముగా 
అరా్ము చదసుకొనుటలో మదేతయనిచుు సహాయకులను అనకే మంది ప్ండితయలు కనుగొనాిర్మ. మర్శయు 
ఆ ర్చనలను వాసతవిక ర్చయితలు ఇచున అరా్ములో అనువదించుట ఆర్ంభించార్మ. ఫల్వతంగా, ఉనిత 
విలువలు గల సాంప్రదాయిక సాహ తయము యొకు అనువాదములు దాని యొకు చార్శతిరక అరా్ము మీద 
దృషిర  ప టటర ట ఆర్ంభించాయి, మర్శయు ఇవి సంఘము యొకు బో ధ్నలకు సంప్ూర్ణ భినితను 
చూపాయి. 

ఇప్ుపడు, ప్ునర్మజీీవనోదయమ కాలములో, హెబ్రర మర్శయు గరకీు బెైబిళు యొకు నూతన ప్రతయలు 
కూడా ముదిరంచబడా్ యి మర్శయు లేఖ్నము యొకు అనువాదములో ఇద ిఒక గొప్ప మార్మపను 
తెచుంది. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటటో , ఈ దనిములకు ముందు, బెైబిలు భాగములు 
సంఘము యొకు మార్గదర్ికములో మర్శయు సంఘ స్టదిాధ ంతములకు అనుగుణంగా అనువదింప్బడదవి. 
అయితద ప్ునర్మజీీవనోదయమ నియమములను అనుసర్శసూత , అనకేమంది బెైబిలు ప్ండితయలు, 
ముఖ్యముగా ప ర టసె్ట రంటటో , లేఖ్నమును సంఘము యొకు నియంతరణ లేకుండా చదువుట ఆర్ంభించార్మ 
మర్శయు లేఖ్నముల యొకు అనువాదములను వాసతవిక చార్శతిరక అరా్ము మీద ఆధార్ము చదయుటకు 
వార్మ ప్రయతిించార్మ. 

వాసతవిక అరా్ము లేక అక్షర్ారా్ భావమును అనిి అనువాదములకు మూలముగా చదయు 
ప ర టెస్ట రంట్ ధోర్ణ  లేఖ్నము యొకు అరా్మును గీహ ంచుటలో ఒక గొప్ప మార్మపలోనికన నడిపించంది. ప్రతి 
బెైబిలు భాగమునకు ఒక ఐకయ సంబంధతి అరా్మును గూర్శు ప ర టెస్ట రంటటో  మాటాో డార్మ. 

వ స్టిరినిసరర్డ కన ీష్న్ అఫ్ ఫ యిత్త యొకు మొదటి అధాయయం తొమిుదవ భాగం చెబుతయనిటటో ,  

ఒక లేఖన భాగము యొకక నిజమ ైన మర యు స్తాంపూరణ మ నై భావము . . . 
అనేకము కాద్ు, కాని ఒకటే్. 

ఈ దృకపథమును మనము అరా్ము యొకు “ఏకసంయోగ” అభిపరా యము అని పలిువవచుు. 
అవును, బెైబిలు భాగములు చాలా సార్మో  అక్షర్ారా్ భావము యొకు సామానయ విశలోష్ణ సూచంచు 

దాని కంటఎేకుువ విష్యాలను తలె్వయజేసాత యని ప ర టెస్ట రంటటో  గీహ ంచార్మ. లేఖ్నములలోని వాకయ 
భాగములకు వార్శ దినములలో వాసతవిక ర్చయితలు అరా్ము చదసుకొనిన దాని కంటే ఎకుువగా క ైసైతవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సతాయలకు ముడపి్డియుని అనకే భావములు ఉంటాయి. అయితద ఈ భావములనిియు ఏక, సతయ, 
సంప్ూర్ణ అరా్ములో భాగమ యైునివి, ఎందుకంటే అవి లేఖ్నముల యొకు అక్షర్ారా్ భావమునకు 
తోడపడతాయి. 

పేరర్ణలోని మానవ పాతర మర్శయు లేఖ్నము యొకు ఐకయ అక్షర్ారా్ భావమును ఉదాా టించుటతో 
పాటట, ప ర టసె్ట రంటటో  లేఖ్నము యొకు సపష్రతను కూడా ఉదాా టించార్మ. 

స్తుషు త 
లేఖ్నములను సపష్రత లేనివిగాను అధకిార్శక సంఘ అనువాదము యొకు అవసర్త 

ఉనివిగాను చూచుట కంటే, బెైబిలు గీహ ంప్దగశనదని ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు తర్శుంచార్మ. బెబైిలు సపష్రతను 
గూర్శు ప ర టసె్ట రంట్ స్టదిాధ ంతమునకు అనకే విష్యములు తోడాపటటనిచాుయి.  

మొదట ిసాా నంలో, విర్శగశగా అందుబాటటలో ఉండని సులువుగా మోయగల టెపై్ు ముదరణ 
యంతరములు అనేక బెైబిళోను అందుబాటటలోనికన తచెాుయి. మర్శయు బెైబిళళు అందుబాటటలో ఉండుట 
వలన క ైసైతవులు సవయంగా బెబైిలును చదువుట మర్శయు లేఖ్నములు అసపష్రమ నైవి అని కాథల్వక్స 
సంఘము చెపపిన మాటలు నిజమో కాదో  విశలోషించుట సాధ్యమయాయయి. ర్ ండవ సాా నములో, 
ధెైర్యముగల మార్గదర్ికులు సామానయ మానవుల భాష్లలోనికన లేఖ్నములను అనువదించుట 
ఆర్ంభించార్మ మర్శయు లేఖ్నము యొకు సపష్రతను సవయంగా ప్ర్రక్ించుటకు ప్రజలకు అవకాశం 
లభించంది. మూడవ సాా నంలో, స్ట నిస్ ల్వటర్ల్వస్ మీద ప్ునర్మదధర్ణ ప టిరన దృషిర  ప్ర్రక్ించగల మర్శయు 
ప్ర్శశోధింప్బడగల వాటి మీద తమ అనువాదములను నిలుప్ునటటో  వదేాంతశాసత రవతేతలను ప్ుర్శకొల్వపంది. 
బెైబిలులోని అరా్మును తలెుప్ుటకు వార్మ ఇక సంఘ అధికార్ముల మీద ఆధార్ప్డవలస్టని అవసర్ము 
లేకుండా పలయింది. ఈ విధ్ముగా లేఖ్నమును ప్ర్రక్ించుట కాథల్వక్స అభిపరా యమునకు భినిముగా 
బెైబిలు చాలా సపష్రమ నైదన ేఅవగాహన ప్రజల మధ్య విర్శవిగా కల్వగశంచంది. 

నముకమ నై ర్పమన్ కాథల్వక్స వాడెైన, లూథర్డ ను మర్శయు ప్ునర్మదధర్ణను వయతిర్ేకనంచన, 
ఎర్ాసుస్ కూడా ఈ మాటలు వరా సాడు:  

... ఒక న గలివాడు కూడ  లేఖనములను అరథ ము చేస్తుకోగలడు. 

బెైబిలు యొకు సపష్రతను ఉదాా టించుటకు మర్శయు బెైబిలును క ైసైతవయము యొకు ఆచర్ణాతుక 
అధకిార్ముగా ప్ునఃసాా పించుటకు ఈ సనిివేశములు ప ర టసె్ట రంటోకు ఒక మార్గమును తరె్చాయి. ఈ కొీతత  
వాతావర్ణములో ప ర టసె్ట రంటటో  బెైబిలును తాజఞగా చదువుతయండగా, కాథల్వక్స సంఘము అసపష్రమ ైనవని 
చెపపిన అనకే ముఖ్యమ ైన లేఖ్న భాగములు నిజఞనికన సులువుగా అరా్ము అయియయవని సపష్రమయియంది. 
వార్మ ఎంత ఎకుువగా బెైబిలు చదవిితద, అంత ఎకుువగా బెైబిలు బో ధ్నలు సపష్రముగా ఉనాియని 
ప ర టెస్ట రంట్ అనువాదకులు కనుగొనాిర్మ. ఇప్ుపడు, ప్ునర్మదధర్ణ యొకు ఆదమి దశాబాే లలో, బెైబిలు 
యొకు సపష్రతను గూర్శు ప ర టసె్ట రంటటో  ఎంతో ఆశావాదుల ైయాయర్మ. అదంతా వార్శకన చాలా సులువ నై ప్నిగా 
అనిపించంది: బెైబిలు చదవండ ిమర్శయు దదవుని యొకు సపష్రమ నై ప్రతయక్షతను దానికన 
అనుకూలప్ర్చండి. 

కాని ప ర టెస్ట రంట్ ఉదయమము లేఖ్నములతో ప్ని చదయుట కొనసాగశంచంది, ప ర టసె్ట రంటటో  సవయంగా 
లేఖ్నములను గూర్శు మర్శంత వాసతవికతలను తలెుసుకునాిర్మ మర్శయు వార్మ బెైబిలులో సపష్రత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొకు సాా యిలను గూర్శు మాటాో డుట మొదలుప టార ర్మ. బెైబిలులోని కొనిి భాగముల యొకు అరా్ము 
ఇతర్ భాగముల కంట ేసపష్రముగా ఉనిదను విష్యం మర్శంత తదటయి యైియంది. 

లూథర్నుో  ఒక విష్యమును, కాల్వవన్ వాదులు మర్ొక దానిని, మర్శయు జ్వవనిలవిాదులు ఇంకొక 
విష్యమును నమాుర్ని సపష్రమగుట దావర్ా, బెైబిలు యొకు సపష్రతను గూర్శు మునుప్టి అతి 
ఆశాజనకమ ైన అభిపరాయము మర్శనిి ఉప్యోగకర్మ నై అభిపరా యములకు దార్శతీస్టింది. వాసతవానికన, 
ఈ మర్శంత ప్ర్శప్కవత చెందని ప ర టెస్ట రంట్ అభిపరా యము మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. 

అప సుత లుడెనై పేతయర్మ కూడా 2 పేతయర్మ 3:16లో ఈ మాటలు వరా సూత  లేఖ్నములోని కొనిి 
విష్యములు మిగతా విష్యముల కంటే కఠశనమ నైవని ఒప్ుపకునాిడు.  

అయితే [పౌలు రచనలలో] వాట్ిలో కొనినస్తాంగతరలు గీహ ాంచుట్కు కషు మ ైనవి. 
వీట్ిని విద యవిహనీులును, అస్టిథ రుల ైనవారును, తక్కన లేఖనములను 
అపారథ ముచసే్టినట్టు , తమ స్తవకయీ న శనమునకు అపారథ ము చేయుద్ురు (2 
ప్రతరరు 3:16). 

పేతయర్మ ఇకుడ ఎలా వరా సుత నాిడో  చూడండి: పౌలు యొకు ర్చనలనిి అరా్ము చదసుకొనుటకు 
సులభమని అతడు చపె్పలేదు; అవనీి అరా్ము చదసుకొనుటకు కష్రమని కూడా చెప్పలేదు. బదులుగా, 
పౌలు ర్చనలలో కొనిి అరా్ము చదసుకొనుటకు కష్రమని చెపాపడు. 

అయితద అప్ుపడు, మధ్యకాల్వక సంఘమునకు భినిముగా, ప ర టెస్ట రంట్ ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు 
బెైబిలును సంఘ అధికార్ము కంటే ఎకుువగా హెచుంచార్మ. వార్మ లేఖ్నములోని దదవుని ప్రతయక్షత 
నుండ ివరే్మచదయబడలేదని ప ర టెస్ట రంటటో  గహీ ంచార్మ. వార్మ లేఖ్నము యొకు సపష్రతను ఉదాా టించార్మ 
మర్శయు ఫల్వతముగా, సంఘ అధకిార్ము కంటే ప ైగా బెైబిలు నిర్ంకుశమ నై అధకిార్ముగా 
ప్ునఃసాా పించబడింది. 

లేఖ్నమును గూర్శు ఆదిమ ప ర టెస్ట రంట్ అభిపరా యమును మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
ఆదమి ప ర టసె్ట రంటటో  సంఘ అధకిార్మును ఎలా చూశార్మ అను విష్యమును చర్శుంచు స్టిాతిలో 
ఉనాిము.  

స్తాంఘము యొకక అధికారము 
మనము ముందు చూస్టినటటో గా, వదేాంతశాసత రము యొకు నిసిందదహమ ైన నియమముగా 

బెైబిలును ప్ునఃసాా పించుటకు ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు లేఖ్నము యొకు పేరర్ణ, అరా్ము మర్శయు 
సపష్రతలను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుని అభిపరా యముల మీద ఆధార్ప్డా్ ర్మ. అయినను, ఆదిమ 
ప ర టెస్ట రంటటో  సంఘ అధకిార్మును గూర్శున వదేాంతశాసత రమును ప్ూర్శతగా నిర్ాకర్శంచలేదు అను 
సతయమును మనము ఎర్శగశయుండాల్వ. భినిముగా, సంఘ వదేాంతశాసత రమునకు గొప్ప అధికార్ము 
ఉనిదని ప ర టసె్ట రంటటో  నమాుర్మ, కాని ఆ అధికార్ము మాధ్యమికమ నైది మర్శయు లేఖ్న బో ధ్ల మీద 
ఆధార్ప్డయిుంటటందని వకాుణ ంచార్మ. 

సంఘ అధకిార్మును గూర్శు ప ర టెస్ట రంట్ అభిపరా యమును తలెుసుకొనుటకు ర్ ండు దిశలలో 
చూచుట సహాయప్డుతయంది: మొదటగిా, మునుప్టి కాలము నుండి ప ర టెస్ట రంటటో  సంఘ అధికార్మును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎలా అరా్ము చదసుకునాిర్మ; మర్శయు ర్ ండవది, సమకాలీన సంఘము యొకు అధకిార్మును వార్మ 
ఎలా అరా్ం చదసుకునాిర్మ? మొదటగిా మునుప్టి కాలము నుండి సంఘము యొకు అధికార్మును 
ఆదమి ప ర టసె్ట రంటటో  ఎలా అరా్ం చదసుకునాిర్ప చూదాే ము.  

మునుపట్ి అధికారములు 
మనలో చాలా మందకిన ఇది ఊహ ంచుటకు కష్రమ ైనప్పటకిత, ఆదిమ ప ర టసె్ట రంటటో  సంఘ పతిర్మలు 

మర్శయు ఆదమి సంఘ సభల యొకు బో ధ్లకు గొప్ప అధికార్మును ఇచాుర్మ. ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు ఒక 
బల్వష్రమ నై సంఘ స్టిదాధ ంతమును కల్వగశయుండరి్శ. వార్శ దనిములలో క ైైసతవులు గుర్శతంచవలస్టిన అనేక 
పరా ముఖ్యమ నై సతయములను ప్ర్శశుదాధ తు ఆదిమ సంఘమునకు నేర్ాపడని వార్మ ధ్ృడముగా నమాుర్మ. 

మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో , ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు లేఖ్నము యొకు అధకిార్మును 
గూర్శు స ల స్టిరిప్ుుర్, అనగా “లేఖ్నము మాతరమే” అనే శీర్శషక ఆధార్ంగా మాటాో డార్మ. దుర్దృష్రవశాతయత , 
నేట ిదనిములలో అనకే మంద ిఇవాంజ ల్వకల్ విశావసులు స ల స్టిరిప్ుుర్ అను ఈ స్టిదాధ ంతమును 
అపారా్ం చదసుకుంటార్మ. 

బెైబిలుకు మినహా మనకు ఏ అధకిార్మూ ఉండకూడదని స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టదిాధ ంతము 
బో ధిసుత నిటటో  మన దనిములలో అనేక మంది ఇవాంజ ల్వకల్ విశావసులు నముుతార్మ. అయితద 
ప్ునర్మదధర్ణ యొకు అభిపరాయము ఇది కాదు, మర్శయు ఇద ిస ల స్టిరిప్ుుర్ స్టిదాధ ంతము యొకు 
నిజమ నై భావము కాదు. బెైబిలు మాతరమే విశావసులకు ఏక కై అధకిార్మని వార్మ నమాుర్మ కాబటిర  
ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు స ల స్టిరిప్ుుర్ ను వకాుణ ంచలేదు. బదులుగా, బెైబిలు మాతరమే విశావసులకు ఏక కై 
నిసిందదహమ నై అధకిార్మ ైయునిదని వార్శ అరా్ము. ఇది ఎంత వింతగా వినిపించనప్పటికత, ప ర టెస్ట రంటటో  
స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టదిాధ ంతమును పిడవిాదముగా సమర్శాంచుటకు కార్ణము వార్మ మిగశల్వన 
అధకిార్ములనిిటిని ర్దుే చదశార్ని కాదు, కాని వార్మ ఇతర్ వదేాంతశాసత ర అధకిార్ములను మర్శ ఉనిత 
సాా యిలో గౌర్వించార్మ. 

మన సౌకర్యము కొర్కు, వ స్టిరినిసరర్డ కన ీష్న్ అఫ్ ఫ యిత్త మొదట ిఅధాయయము, ప్దవ 
పేర్ాలోని ఈ విష్యముల యొకు సార్ంశమును చూచుట ఉప్యోగప్డుతయంది: 

మతము యొకక వివాద్ములనిన నిరాథ ర ాంచబడగల, మర యు స్తభల యొకక 
శాస్తనములనిన, పురాతన రచయితల యొకక అభిపాొయములు, పురుషరల 
స్టిద ధ ాంతములు, మర యు రహస్తయ ఆతమలు పరకీ్ ాంచబడగల, మర యు మనము 
ఆధ రపడగల తీరుుల నిచుి ఉననతమ ైన న యయాధపితి లేఖనము 
మాట్ాు డుతరనన పర శుద ధ తమ తపు మర  ఎవరును లేరు. 

లేఖ్నములలో మాటాో డుతయని ప్ర్శశుదాధ తు “మతము యొకు వివాదములనిి నిర్ాా ర్శంచగల 
ఉనిత నాయయాధిప్తి” అని ఈ పరే్ా బలముగా ఉదాా టసిుత ంది. మర్ొక మాటలో, సంఘము యొకు 
తీర్మపలనిియు లేఖ్నముల ఆధార్ముగా ఇవవవలయును. కాని ఇకుడ భాష్ను గమనించండి. 
బెైబిలులో మాటాో డుచుని ప్ర్శశుదాధ తు “ఉనిత నాయయాధపి్తి”యి యైునాిడు. ఇప్ుపడు, ఒకర్మ 
ఉనిత నాయయాధిప్తి అయుయనిటోయితద, ఉనితమ నైవార్మ కాని ఇతర్ నాయయాధిప్తయలు కూడా 
ఉనాిర్ని అరా్మ ేకదా. వాసతవానికన, ఈ భాగములో ఈ కన ీ ష్న్ ఇంకా అనేక అధికార్ములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రసాత విసుత ంది. వీటిలో ముఖ్యమ ైనవిగా అది సభలు, ప్ుర్ాతన ర్చయితలను (లేక సంఘ పితర్మలను) 
ప్రసాత విసుత ంది; సంఘములోని నేట ిమర్శయు మునుప్టి ప్రజల యొకు బో ధ్లను సంబో ధసిూత , 
మనుష్యయల స్టిదాధ ంతములను; మర్శయు ఒక విష్యమును గూర్శున అంతర్ంగ నిర్ాా ర్ణ లేక భావనను 
సంబో ధసిూత  ర్హసయ ఆతులను ప్రసాత విసుత ంది. వ స్టిరినిసరర్డ కన ీ ష్న్ ఈ అధికార్ములను ఒప్ుపకునిది, 
కాని వాటకిన మాధ్యమిక సాా నమును, అనగా లేఖ్నము యొకు నిర్ంకుశ అధకిార్మునకు కనీంద 
అధకిార్మును ఇచుంది. 

ఇప్ుపడు కాథల్వక్స వదేాంతశాసత రవేతతలు చాలా సార్మో  సంఘ అధకిార్మును తిర్సుర్శసాత ర్ను 
నిందను ప్ునర్మదధర్ణకర్తల మీద వేశార్మ, కాని ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు తమ స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టిదాధ ంతముతో 
చదస్టనిటేో  మునుప్టి కాలమును తిర్సుర్శంచకుండా జఞగతీతప్డా్ ర్మ.  

మొదట ిసాా నంలో, ఆదమి ప ర టెస్ట రంటటో  అటిర  అభిపరా యములను ఆదమి సంఘ పతిర్మలను 
ప్రసాత విసూత  సమర్శాంచార్మ. వాసతవానికన, క ల్వవన్ వరా స్టిన ఇని్ిటయయట్ి అఫ్ ద ికనసీ్టిరయన్ ర్శలీజ్వయన్ ఇర్వ ై 
కంటే ఎకుువ సార్మో  ప్ునర్శవమర్ి చదయబడింది, మర్శయు వాటిలో క ల్వవన్ ఆదిమ సంఘ పతిర్మలతో మర్శ 
ఎకుువ సంభాషించాడని మనము కనుగొనవచుు. ర్ ండవ సాా నంలో, క ల్వవన్ వరా స్టని ఇని్టియయట్ి అఫ్ ద ి
కనీస్టిరయన్ ర్శలీజ్వయన్ లోని ఒక భాగము సంఘ సభల యొకు అధికార్మును గూర్శు అతడు 
కల్వగశయుని అభిపరా యమును సపష్రముగా బయలుప్ర్మసుత ంది. 

ఇని్ిటయయట్ి యొకు నాలుగవ ప్ుసతకములో క ల్వవన్ మాటలను వినండి: 

స్తభలనినట్ిని నిషరధిాంచ లని లేక అాంద్ర  క్ీయలను కొటి్ు వేయబడ లని, మర యు 
(ఒక న న డు వల ) ఒక ద బబలో కొటి్ు పార యాయలని ఇకకడ ననేు వాదిాంచుట్లేద్ు. 
“కాని,” “స్తభలు నిరణ యిాంచిన ద నిని అాంగీకర ాంచు లేక తిరస్తకర ాంచు హకుక పొతి 
వయక్్క్ ఉాండునట్టు  నీవు పొతిద ని విలువను తగ గ ాంచు,” అని అాంట్ావు. అలా కానే 
కాద్ు! కాని ఒక స్తభ యొకక నిరణ యము ముాంద్ుకు తేబడ న పొతిసార , పురుషరల 
వల  ఆ స్తభ ఎపుుడు జర గ ాంది, స్తమస్తయ ఏమిట్ి, ఏ ఉదేు శముతో జర గ ాంది, 
మర యు అకకడ ఎలాాంటి్ వారు పాలుపాంచుకున నరు అనే విషయములను ననేు 
జాగీత్గా పర శీలిాంచ లి; తరువాత లేఖన ఆధ రముగా ఆ విషయములను 
పరీక్ ాంచ లి — మర యు ద నిని స్తభ యొకక నిరవచనము అధకిారము కలిగ నదిగా 
మర యు ఒక ఉపయోగకరమ నై తీరుుగా ఉాండునట్టు గా చేయాలి. అయినను, నేను 
పొసా్ విాంచిన పరకీ్షకు ఆట్ాంకాం కలిగ ాంచవద్ుు . 

క ల్వవన్ యొకు మాటలలో అనకే ముఖ్యమ నై ఆలోచనలు ఇకుడ కనిపిసాత యి: మొదటిగా, 
సంఘము యొకు సభలను చార్శతిరకముగా అరా్ము చదసుకోవాలని అతడు చెపాపడు. అవి కాలప్ర్శమితి 
లేని, దదవుని యొదే నుండ ిసవయంగా వచున సూటెనై ప్రతయక్షత కాదు. ప్ునర్మజీీవనోదయమము యొకు 
అనువాద ప్దధతయలను — అక్షర్ారా్ 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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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవదగిా, సంఘ స్టిదాధ ంతములు లేఖ్నము యొకు వ లుగులో విశలోషించబడాలని క ల్వవన్ 
కోర్మనటటో  స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టదిాధ ంతము నడపిించనటటో  చూచుట ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు. ఇకుడ అతడు 
చెబుతయనిటటో  “లేఖ్నము యొకు నియమము”ను అనవయించాల్వ. 

మర్శయు మూడవదగిా, మర్శయు అతి ముఖ్యముగా మన ఉదదేశముల కొర్కు, మునుప్ట ి
కాలములోని స్టదిాధ ంతములను ఒక “తాతాుల్వక తీర్మప”గా ప్ర్శగణ ంచాలని క ల్వవన్ కోర్ాడు. అంటే అరా్ము, 
చాలా కాలముగా నిల్వచయుని సంఘము యొకు ప్ుర్ాతన ఆవిష్ుర్ణములను తాతాుల్వక లేక ఆదమి 
తీర్మపలుగా అంగరకర్శంచాల్వ; శీదధగల బెైబిలు వాయఖ్ాయనము వాటనిి తప్ుప అని నిర్ూపించు వర్కు వార్శ 
యొకు బో ధ్లను మనము అంగరకర్శంచాల్వ. 

క ల్వవన్ యొకు ప్రణాళ్లక ఆయన దినములలోని అతయంత విపో్వాతుకమ నై ప ర టసె్ట రంటటో  మినహా 
అందర్శ జఞా నమును ప్రతిబింబిసుత ంది. ఆదిమ సంఘ పితర్మలకు మర్శయు సంఘ విశావస ప్రమాణములకు 
ఇవవవలస్టని అధికార్మును ఎకుువ మంది ప ర టెస్ట రంటటో  అరా్ం చదసుకునాిర్మ. వార్మ మునుప్టి 
కాలములోని సంఘ అధికార్మును తాతాుల్వకముగా అంగరకర్శంచార్మ, కాని దానిని లేఖ్నము యొకు 
ఆధపి్తయము దృషార య విశలోషించుటకు సమర్పణ కల్వగశయుండరి్శ. 

మునుప్టి సంఘ అధికార్మును గూర్శు ఆదిమ ప ర టసె్ట రంట్ అభిపరా యమును చూశాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు ప ర టసె్ట రంటటో  తమ స ంత సమకాలీన ర్చనల యొకు అధకిార్మును ఎలా అరా్ము చదసుకునాిర్ప 
చూదాే ము. సమకాలీన వదేాంతశాసత ర సమసయలకు జవాబునిచుుటకు తమకు తాము మర్శయు 
ఇతర్మలకు వార్మ ఏ విధ్మ నై అధకిార్మును ఇచాుర్మ? 

స్తమకాలీన పరొ ట్ెస్ట్ు ాంట్ అధికారములు 
మీకు జఞా ప్కమునిటోయితద, మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స సంఘము జీవించు వదేాంతశాసత ర అధికార్ముల 

యొకు విశాలమ నై వయవసాను అభివృదిధ  చదస్టింద ిమర్శయు అది ఒక సర్వజాుడెైన ప ప్ యొకు 
ఆర్ంభమునకు దార్శ తీస్టింది. ప ర టెస్ట రంట్ ప్ునర్మదధర్ణ అనదేి చాలా వర్కు ఈ సంఘ అధకిార్మునకు 
తిర్సుర్ణగా ప్ుటిరంది. కవేలం లేఖ్నము యొకు అధకిార్ము మాతరమే నిసిందదహమ నైదగిా 
అంగరకర్శంచబడవలస్టియుండనెు. ప ప్, సంఘ సభలు, మర్శయు ఇతర్ సంఘ అధికార్ములు 
ప ర్బడదగశనవి మర్శయు తపిపదములు చదయదగశనవి. 

ఇప్ుపడు, సంఘములో తగశన ర్రతిలో అభిషకేనంచబడిన బో ధ్కులను ప ర టెస్ట రంటటో  బహుగా 
గౌర్వించార్ని మనము అరా్ము చదసుకొనుట చాలా అవసర్మ ైయునిది. ప్ునర్మదధర్ణ 
వేదాంతశాసత రమును మర్శంత అభివృదిధ  చదస్టని సంఘములోని వయకనతగత ప్ండతియలు లేక వ దైుయలు గొప్ప 
గుర్శతంప్ుకు పాతయర ల ైయునాిర్మ. వాసతవానికన, ఇంచుమించు అనిి డినామినషే్నోకు చెందిన ప ర టెస్ట రంటటో  
తమ స ంత ఒప్ుపకోలులను, క ైైసతవ హ తోప్దదశములను మర్శయు విశావస ప్రమాణములను సృషిరంచార్మ 
మర్శయు అవి సంఘములో మాధ్యమిక అధికార్ములుగా గుర్శతంచబడనివి. 

ఆదమి ప ర టసె్ట రంటోకు సర్శగా అభిషేకనంచబడని సమకాలీన వేదాంతశాసత రవేతతల ప్టో ఉనితమ నై 
గౌర్వము ఉండనిది, ఎందుకంటే సంఘములో దదవుడు నియమించన అధికార్ములను కతసీుత  అనుచర్మలు 
గౌర్వించాలని లేఖ్నములు బో ధించాయని వార్మ నమాుర్మ. 

ఈ విష్యమును గూర్శు అనకే లేఖ్నములు బో ధసిాత యి కాని, తీతయ 2:1, 15లో పౌలు తీతయకు 
ఇచున హచెుర్శకను ఒకసార్శ చూడండి: అకుడ ఇలా వరా యబడయిునిది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీవు హ తబో ధ్కనుకూలమ ైన స్తాంగతరలను బో ధిాంచుము . . . వీట్ినిగూర ి 
బో ధిాంచుచు, హచెిర ాంచుచు స్తాంపూరాణ ధకిారముతో ద్ురోోధ్ను 
ఖాండ ాంచుచునుాండుము. నినననవనిని తృణీకర ాంపనీయకుము (తీతర 2:1, 15). 

కతీసుత  అనుచర్మలు వీల ైనంతవర్కు సర్శగా నియుకనతచదయబడని సంఘ నాయకులకు లోబడి 
ఉండాలని ఇలాంట ిఅనేక లేఖ్న భాగములు బో ధించాయని ఆదమి ప ర టసె్ట రంటటో  గుర్శతంచార్మ. క ైసైతవ 
వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట అనేద ిఅటిర  అధకిార్ కటరడలు లేకుండా వయకుత లు లేక గుంప్ుల యొకు 
బాధ్యత కాదు.  

బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్ము మధ్య ఉని ఈ సమతయలయతను ప్ునర్మదధర్ణ 
సమూహాలలో తర్చుగా ప్ునర్ావృతతము చదయబడిన ఒక పాత నినాదములో కోీడీకర్శంచవచుు. 
“ప్ునర్మదధర్ణ సంఘము ఎలోప్ుపడు ప్ునర్మదధర్ణ చెందుతూ ఉంటటంది,” లేక  లాయటని్ భాష్లో ఇది ఈ 
విధ్ంగా చపె్పబడింది స్ట ంప ర్డ ర్ ఫల ర్ుండ: “ఎలోప్ుపడు ప్ునర్మదధర్ణ చెందుతయనిది.” సంఘ 
అధకిార్ములు ఎంత పరా ముఖ్యమ ైనవ ైయునిప్పటకిత, వాటిని ఎలోప్ుపడు లేఖ్నము ఆధార్ముగా 
ప్ర్రక్ించవల నని సంఘము యొకు ప్ునర్మదధర్ణ శాఖ్ ప్ూర్శతగా గుర్శతంచందని ఈ నినాదములు 
సూచసుత నాియి. 

 ఇప్పటి వర్కు మనము మధ్యకాల్వక సంఘము మర్శయు ఆదిమ ప్ునర్మదధర్ణను చూశాము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు ఈ పాఠం యొకు మూడవ అంశమును చూచుటకు మనము స్టదిధంగా ఉనాిము: 
సమకాలీన ప ర టసె్ట రంటటో  ఈ విష్యములను ఏ విధ్ంగా చూడాల్వ? నటేి దనిములలో మనము లేఖ్నము 
యొకు అధికార్మును మర్శయు సంఘము యొకు అధికార్మును ఎందుకు నమాుల్వ? 

స్తమకాలీన పరొ ట్ెస్ట్ు ాంట్ వాద్ము 

మొదటగిా లేఖ్నము ప్టో మనము కల్వగశయుండవలస్టని ప్లు ర్కముల దృకపథములను 
చర్శుసూత , మర్శయు ర్ ండవదిగా నటేి దనిములలో సంఘ అధకిార్ము ప్టో మనము కల్వగశయుండవలస్టని 
ముఖ్యమ ైన దృషిర కోణాలను సూచసూత  ఈ ప్రశిలకు జవాబిదాే ము. మొదట లేఖ్నము యొకు 
స్టిదాధ ంతమును చూదాే ము. 

లేఖనము యొకక అధికారము 
ఈ పాఠంలో మనము ఎదుర్ొుని మూడు విష్యములను ప్ర్శశీల్వసూత  లేఖ్నమును గూర్శున 

సమకాలీన అభిపరాయములను మనము వివర్శంచుదాము: లేఖ్నముల యొకు పేరర్ణ, లేఖ్నము 
యొకు అరా్ము మర్శయు లేఖ్నము యొకు సపష్రత. నటేి దనిములలో ఈ విష్యములను గూర్శున 
ప్లు వరే్ేవర్మ అభిపరా యములు ప్ునర్మదధర్ణ సాంప్రదాయమును పాటించుచునిటటో  దావా చదసాత యి. 
లేఖ్నము యొకు పేరర్ణను గూర్శున ఆధ్ునిక దృషిరకోణాలతో ఆర్ంభించ ఈ అభిపరాయములను మనము 
చూదాే ము మర్శయు వాటి విలువను ల కనుంచుదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రొరణ 
నేడు తమను తాము ప ర టసె్ట రంట్ అని పలిచుకొను ప్రతి ఒకుర్మ లేఖ్నము దదవుని దావర్ా 

పేరర్పేించబడనిద ిఅని కనీసం కొంత వర్క ైనా నముుచునిటటో  చెబుతార్మ. అయినను, నటేి కాలములో 
ప్ునర్మదధర్ణ పేరర్ణ స్టదిాధ ంతమును ఎలా ర్ూప ందించాల్వ అను విష్యమును గూర్శు చాలా సందగిధత 
ఉనిది. 

సమకాలీన ప ర టసె్ట రంటో మధ్యలో కనీసం మూడు పేరర్ణ అభిపరాయములు ప్రచల్వతమ నైవ యైునివి. 
వర్ణమాల యొకు ఒక కోణములో ఉని అభిపరా యమును “కాలపనిక పేరర్ణ” అని పలిుసాత ర్మ; వర్ణమాలలో 
మర్ొక వ ైప్ు ఇదద విధ్మ నై మర్ొక తీవర అభిపరా యము ఉనిది, దానిని “యాంతిరక పేరర్ణ” అంటార్మ. ఈ 
ర్ ండు తీవర అభిపరా యముల మధ్య ఉని ధ్ృకపథము “ఇందిరయ పేరర్ణ” అని పలిువబడుతయంది. ఈ 
మూడింటిని కుో ప్త ంగా చూదాే ము. 

కాలపనిక పేరర్ణను ఉదార్వాద ప ర టెస్ట రంటటో  ఎకుువగా ప్రతిపాదసిాత ర్మ. ఈ అభిపరాయము ప్రకార్ం, 
బెైబిలు కాలపనిక భావములో పేరర్పేించబడింది, మర్శయు షకేని ియర్డ, ర్మేా్రండ్, లేక బాచ్ వంటవిార్శని 
గూర్శు మనము మాటాో డు విధ్ముగా “పేరర్పేించబడింది.” దదవుడు బెైబిలు ర్చయితలను 
పల ర తిహ ంచాడుగాని, ఆయన వార్శ ర్చనల మీద ప్ూర్శత అధికార్ము కల్వగశయుండలేదు. ఈ అభిపరా యము 
ప్రకార్ం, లేఖ్నములు కవేలం మానవుల తలంప్ులు మాతరమే అయుయనాియి. కాబటిర లేఖ్నములు 
ప ర్పాటటప్డదగశనవి మర్శయు సంఘము మీద సంప్ూర్ణ అధకిార్మును కల్వగశయుండలేవు. ఇప్ుపడు, 
ప్ునర్మదధర్ణ యొకు ఆతులో కొనసాగాలని ఆశించువార్మ పేరర్ణను గూర్శు ఇటిర దృకపథములను 
తిర్సుర్శంచాలని చపె్పవలస్టని ప్ని లేదు; బెైబిలు యొకు ఆధార్యోగయత మర్శయు అతయయతతమ 
అధకిార్మును తిర్సుర్శంచుట దావర్ా ఇది స ల స్టిరిప్ుుర్ ప్టో కేందీరయ ప ర టెస్ట రంట్ సమర్పణను 
విడచిప డుతయంది.  

వర్ణమాల యొకు ర్ ండవ కోణంలో యాంతిరక పేరర్ణ ఉంది, లేక కొనిిసార్మో  ఇది “చపెపి 
వరా యించబడని పేరర్ణ” అని పలిువబడుతయంది. ఎంతో కొంత వర్కు, లేఖ్నములు వరా యుచుండగా బెైబిలు 
ర్చయితలు నిషిరియులుగా ఉండిర్ని ఈ దృకపథము తెల్వయజేసుత ంది. ఈ అభిపరా యము ప్రకార్ం, 
దదవుడు సవయంగా బెైబిలుకు ర్చయితగా ఉనాిడు, మర్శయు మానవ ర్చయితలు ఆయనకు కవేలం 
విధదయుల ైన ర్ాయసగాండుర గా మాతరమ ేప్ని చదశార్మ. మొతాత నికన, పేరర్ణను గూర్శున ఈ అభిపరా యము 
కూడా స ల స్టిరిప్ుుర్ అన ేప్ునర్మదధర్ణ నియమము నుండి దూర్ము చదసుత ంది ఎందుకంట ేఅద ిమానవ 
ర్చయితల యొకు చార్శతిరక సందర్ుమును మర్శయు వాసతవిక అరా్ము యొకు పరా ముఖ్యతను 
తిర్సుర్శసుత ంది. ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు జఞగతీతగా గుర్శతంచనటటో , లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ భావము యొకు 
విలువను తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు ప్రయోగాతుక అధికార్ము ఆటంకప్ర్చబడుతయంది. 
మర్శయు బెైబిలు యొకు అరా్మును ఇక గుర్శతంచలేర్మ మర్శయు దానిని అనుసర్శంచలేర్మ. బెైబిలులోనికన 
మన స ంత ఆలోచనలను చదువునటటో  మనము బలవంతముచదయబడతాము. మర్శయు ఫల్వతంగా, 
వేదాంతశాసత రములో బెైబిలు మాతరమే మన అతయయనిత అధకిార్ముగా ప్ర్శగణ ంచబడదు.  

పేరర్ణ యొకు సంప్ూర్ణ ఇందిరయ సవభావమును ప్ునర్మదాా టించుట దావర్ా సమకాలీన 
ప్ునర్మదధర్ణ వేదాంతశాసత రము ర్ ండు తీవరతల ైన కాలపనిక పేరర్ణ మర్శయు యాంతిరక పేరర్ణలను 
నివార్శంచాల్వ. వరా యునటటో  దదవుడు బెైబిలు ర్చయితలను పేరర్పేించాడు, మర్శయు వార్శ ర్చనలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్యవకే్ించాడు తదావర్ా వార్మ అధికార్శకముగాను మర్శయు తపపిదములు లేనివిగాను వరా సార్మ. కాని 
ఆయన వార్శ యొకు వయకనతగత ఆలోచనలను, వార్శ పేరర్పే్ణలను, వార్శ భావనలను లేక వార్శ 
వేదాంతశాసత రమును దాటవయేలేదు. భినిముగా, పేరర్ణ యొకు మానవ మర్శయు దెవైిక కోణములు 
ఒకదానికొకట ివయతిర్ేకముగా లేవు. బదులుగా, బెైబిలు అంతయు దదవుని యొకు అస్ట్మిత 
సతయములను ఉనితమ నై మానవ సాంసుృతిక వాకయభాగములుగా ప్రసుత తిప్ర్మసాత యి. బెైబిలు 
బో ధ్నలనిియు అనిి కాలముల కొర్కు పరా మాణ కమ నైవ ైయునివి, కాని వాట ిబో ధ్నలు కొనిి 
ప్ర్శస్టిాతయల యొకు సందర్ాులతో ముడపి్డయిునాియి. ఇందిరయ పేరర్ణ అను ప్ునర్మదధర్ణ 
అభిపరా యము బెైబిలు యొకు మానవ మర్శయు దెైవిక, చార్శతిరక మర్శయు సర్పవతయరుష్రమ నై 
గుణములను వకాుణ సుత ంది. మర్శయు ఈ విధ్ముగా, ప్ునర్మదధర్ణ స్టదిాధ ంతమ నై స ల స్టిరిప్ుుర్ ను 
కొనసాగశంచవచుు. 

నిసిందదహముగా, బెైబిలు పేరర్ణను గూర్శు ప ర టసె్ట రంటటో  ఆలోచంచు మూడు ముఖ్యమ నై 
విధానములలో, నేట ిదినములలో ప్ునర్మదధర్ణను ప్రచుర్ప్ర్చాలని ఆశించువార్మ, ఇందిరయ పేరర్ణ 
స్టిదాధ ంతము ప ర టసె్ట రంట్ ప్ునర్మదధర్ణకు దార్శతీస్టని మర్శయు నడపిించన నియమాలను అనుసర్శసుత ందని 
గుర్శతసాత ర్మ.  

 పేరర్ణ యొకు ఇందిరయ సవభావమును వకాుణ ంచుటతో పాటట, ఆధ్ునిక వేదాంతశాసత రవతేతలు 
ప్ునర్మదధర్ణ సంప్రదాయమును అనుసర్శంచ లేఖ్న అరా్ము యొకు సవభావమును కూడా సర్ నై 
విధ్ములో విశలోషించాల్వ. 

అరథ ము 
మర్ొక సార్శ, ఈ విష్యములో కూడా ప్ునర్మదధర్ణ ఆలోచనకు ప్రతినిధిగా కొనిి సాా నముల 

వర్ణమాల ప్రతిపాదించబడింది, కాని అనిి వికలపములు ప్ునర్మదధర్ణ ఆశయాలను పల ర దులప్ర్చవు. 
వర్ణమాల యొకు ఒక కోణములో ఉని అభిపరా యమును “సమకాలీన బహుసంయోజకము” అని 
పిలుసాత ర్మ మర్శయు మర్ొక కోణములో ఉని అభిపరా యమును “సులువ ైన ఏకసంయోజకము” అని 
పిలుసాత ర్మ మర్శయు మధ్యలో ఉని అభిపరా యమును “బహుముఖ్ ఏకసంయోజకము” అని పలిుసాత ర్మ. 
మొదట సమకాలీన బహుసంయోజకమును చూదాే ము. 

ఈ మధ్య దశాబేములలో, కొంత మంది ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతశాసత రవతేతలు లేఖ్నములకు అనకే 
అరా్ములు ఉనాియని నమాుర్ని విశవస్టిసూత  బెైబిలు భాగముల యొకు బహుసంయోజకమును గూర్శు 
మాటాో డార్మ. “సాంప్రదాయిక బహుసంయోజకము” బెైబిలు యొకు దెవైిక మూలముల కార్ణంగా ప్లు 
అరా్ములను ఉదాా టించగా, “సమకాలీన బహుసంయోజకము” మానవ భాష్లోని అసపష్రతల మీద 
ఆధార్ప్డయిునిది. 

ప్రభావికంగా, బెైబిలు వాకయ భాగములు ఖ్ాళ్ల పాతరలని మర్శయు అనువాదకులు దానిలో 
అరా్మును నింప్ుతార్ని “సమకాలీన బహుసంయోజకము” బో ధిసుత ంది. సపష్రముగా ఉండుటకు, ఒక 
పాతరకు ఒక ఆకార్ము ఉంటటంది కాబటిర , బెైబిలు భాగములలోని వాయకర్ణము కొనిి సామానయ అరా్ 
ప్రమాణములను సాా పసిుత ంది. అయినను, ఈ ప్రమాణములలో, ప్రతదయక అరా్మును బెైబిలు అనువాదకులు 
అందిసాత ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దీని ఆధార్ంగా, ప్ునర్మదధర్ణ ఉదాా టించన ఒక ముఖ్యమ ైన సామానయతయి ైన స్ట నిస్ ల్వటర్ల్వస్ 
ను మనం తిర్సుర్శంచాలని వాదించబడింది. బదులుగా, లేఖ్న భాగములప  ైమనము మన స ంత 
అనువాదములను దార్పల యాలని, మర్శయు లేఖ్నము యొకు వాసతవిక లేక అక్షర్ారా్ అరా్మునకు 
ఎకుువ పరా ముఖ్యతను ఇవవనవసర్ము లేదని కూడా వాదించబడింది. కాని ఈ బహుసంయోజక 
అభిపరా యమును మనము తిర్సుర్శంచాల్వ ఎందుకంటే ఇది లేఖ్నము యొకు అధకిార్మును శూనయము 
చదసుత ంది. తమ స ంత ఆలోచనలను లేఖ్నముకు ఇచుు హకుును ఇది మానవ అనువాదకులకు 
ఇసుత ంది. 

వర్ణమాల యొకు మర్ొక కోణములో ఉని అభిపరాయమును మనము “సులువ నై 
ఏకసంయోజకము” అని పలిుసాత ము. ఈ అభిపరా యము ప్రతి లేఖ్న భాగమునకు ఒక ేఅరా్ము ఉనిదని 
సర్శగానే ఒప్ుపకొంటటంది కాని, ఆ ఒకు అరా్ము కనోష్రమ నైదెయైుంటటందను విష్యమును తప్ుపగా 
వయతిర్కేనసుత ంది. ఉదాహర్ణకు యోహాను 3:16 చూడండి: 

దేవుడు లోకమును ఎాంతో ప్రమొిాంచ ను. కాగా ఆయన తన అదివతీయకుమారునిగా 
పుటి్ు న వానియాంద్ు విశావస్తముాంచు పొతివాడును నశాంపక నితయజీవము 
పర ాంద్ునట్టు  ఆయనను అనుగీహ ాంచ ను (యోహాను 3:16). 

సులువ ైన ఏకసంయోజకమును మదిలో కల్వగశయుని క ైైసతవుడు ఈ విధ్ముగా చపె్పవచుు: “ఈ 
వచనము చాలా సులువ నైది; కతీసుత ను మనము నమాులని యోహాను 3:16 మనకు చబెుతయంది.”  

ఇప్ుపడు, ఈ సార్ాంశము నిజమ ైనదదగాని, ఈ వచనము దీని కంట ేచాలా ఎకుువ విష్యాలను 
చెబుతయంది. ఇద ిసపష్రముగా దదవుని పేరమను గూర్శు; నర్ావతార్మును గూర్శు, కతసీుత  యొకు మర్ణ 
ప్ునర్మతాా నములను గూర్శు; లోకమును గూర్శు, నితయ శిక్ష మర్శయు నితయ జీవమును గూర్శు కూడా 
మాటాో డుతయంది. మర్శయు, లేఖ్న స్టదిాధ ంతములు ప్లు ప్ర్సపర్తల యొకు వలయములను 
సృషిరసాత యి కాబటిర , ఇతర్ లేఖ్న భాగము సూటగిా మాటాో డు అనిి ర్కముల అంశములను గూర్శు ఈ 
వచనము గపప్యముగా మాటాో డుతయంది. కాబటిర , ఈ విధ్ంగా, యోహాను 3:16, ఒకే అరా్మును 
కల్వగశయునిది, కాని ఆ అరా్ము మన సార్ంశములనిిటి కంటే ఉనితమ నైదగిా ఉనిది. 

లేఖ్నము యొకు అరా్ము ఇంత కనోష్రమ ైనది మర్శయు అది మన అనువాదములనిిటిని 
మించనది అని మనము చూడలేకపల యినప్ుపడు, మనము ఒక గంభీర్మ నై అపాయమును 
ఎదుర్ొుంటాము — బెైబిలు యొకు మన అనువాదమును సవయాన బెైబిలుకు దగగర్గా ఉనిదని 
గుర్శతంచు అపాయము. మన అనువాదము సవయాన బెైబిలు యొకు అధికార్మును ఎదుర్శసుత ంద ి
మర్శయు మనము స ల స్టిరిప్ుుర్ ను అనగా బెైబిలు ఎలోప్ుపడు మన అనువాదములకు ప గైా 
నిలబడుతయంద ిఅనే నముకమును తిర్సుర్శసాత ము. 

వర్ణమాల యొకు మధ్యలో “కనోష్రమ నై ఏకసంయోజకము” ఉనిది, మర్శయు ఇద ిఆదిమ 
ప్ునర్మదధర్ణ అభిపరా యములకు అనుగుణంగా ఉనిది. వ స్టిరినిసరర్డ కన ీ ష్న్ అఫ్ ఫ యిత్త మొదట ి
అధాయయం 9వ పరే్ాలో “కనోష్రమ నై ఏకసంయోజకము”ను ఈ విధ్ంగా వివర్శసుత ంది:  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒక లేఖన భాగము యొకక నిజమ ైన మర యు స్తాంపూరణ మ నై భావనను గూర ి 
ఒక పొశన తల త్ినపుుడు (అనేకము కాక, ఒకటి్), ద నిని మర ాంత స్తుషు ముగా 
మాట్ాు డబడ న ఇతర సాథ నముల ఆధ రాంగా వనద్కాలి మర యు త లుస్తుకోవాలి.  

ఈ అభిపరాయము ప్రకార్ము, ప్రతి వాకయ భాగమునకు ఒక అరా్ము ఉనిది, కాని ఈ ఒకు 
అరా్ము కనోష్రమ ైనదగిాను బహుముఖ్ముగాను ఉనిది, మర్శయు లేఖ్న బో ధ్న అంతటి నుండి 
సాత పించబడని ప్లు ప్ర్సపర్తల వలయము దావర్ా బయలుప్ర్చబడనిది.  

ప్ునర్మదధర్ణ ఆలోచన అయిన ఈ కనోష్రమ ైన ఏకసంయోజకమును మనము 
ఉదాా టించవలస్టియునిద ిఎందుకంటే మనము అరా్మునిసాత మని వేచయుండుటకు బదులుగా బెైబిలు 
అధకిార్శక అరా్మునిసుత ందని అది ఉదాటసిుత ంది. కాని లేఖ్నములను బెైబిలు యొకు మన సార్ంశముల 
సాా యికన దగిజఞర్ుకుండా అది జఞగతీతప్డుతయంది. లేఖ్న భాగమును అనువదించుటకు మనము చదయు 
ఉతతమమ నై ప్రయతిములకు ప ైన ప్రతి లేఖ్న వాకయ భాగము అధికార్శకముగా ఉనిది. ఈ “బహుముఖ్ 
ఏకసంయోజకము” అను అభిపరా యము లేఖ్నము యొకు అరా్మును ఉప్యోగశంచు ఒక విధానమును 
అందసిుత ంద ిమర్శయు అది నడేు ప్ునర్మదధర్ణ వేదాంతశాసత రమును వాయపిత  చదయుటలో మనకు 
సహాయప్డుతయంది. 

ఇప్ుపడు మనము బెైబిలు సపష్రతను గూర్శు ఆధ్ునిక ప్ునర్మదధర్ణ అభిపరా యములను గూర్శు 
మాటాో డుటకు స్టదిధంగా ఉనాిము. 

స్తుషు త 
మర్ొక సార్శ వర్ణమాలలోని మూడు బిందువుల ఆధార్ంగా మాటాో డుట మనకు 

ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. ఒక వ ైప్ు, సంప్ూర్ణ అసపష్రత ప్టో సమకాలీన ధోర్ణులను మనము 
ఎదుర్ొుంటాము; మర్ొక వ ైప్ు మనము సంప్ూర్ణ సపష్రత ప్టో సమకాలీన ధోర్ణులను ఎదుర్ొుంటాము; 
కాని వీటి మధ్యలో సపష్రతల సాా యిలు అనే ప్ునర్మదధర్ణ స్టదిాధ ంతము ఉనిది. 

ఇంచుమించు బెైబిలు అంతయు కూడా అసపష్రముగాను లేక మన నుండి మర్మగ నైదిగాను 
ఉనిదని నేడు కూడా ప ర టెస్ట రంటటో  భావిసాత ర్ని కనుగొనటం కష్రము కాదు. చాలా సార్మో , డకిన్ిర క్షన్ 
మర్శయు పల స్ర-మోడర్న్ వాయఖ్ాయన ఆతుతో, వార్మ లేఖ్నములను అసపష్రమ నైవిగా ప్ర్శగణ సాత ర్మ 
ఎందుకంటే వార్మ ఇతర్ సాహ తయములను గూర్శు ఆలోచన చదయునటేో  బెైబిలు కూడా సవయం-
ఖ్ండతిముగాను మర్శయు సవయం-ప్ర్ాజ్వతముగాను ఉనిదని వార్మ నముుతార్మ. వార్శ ఆలోచన 
ప్రకార్ం, బెైబిలు అనువాదము యొకు చర్శతర అనకే అనువాద సమసయలను బయలుప్ర్చంది కాబటిర 
నేడు బెైబిలును మనము ఎలా అరా్ము చదసుకోవాలో నిర్ాా ర్శంచుట ఇంచుమించు అసాధ్యమవుతయంది. 

అనిి సర్శయి నై మానవ సంభాష్ణలతో జర్మగునటేో , బెైబిలు ప్రతయక్షత యొకు కొనిి కోణములలో 
అసపష్రతఉండుట అనదేి నిజమేగాని, అనిి విష్యములలోను బెైబిలు అసపష్రమ నైదని చపె్ుపట మాతరం 
సమంజసం కాదు. బెైబిలులో సపష్రముగా ఉనిది చాలా ఉనిది. ఈ అభిపరా యము లేఖ్నముల యొకు 
సపష్రతను గూర్శు ప్ునర్మదధర్ణ నముకమును ప్రతిబింబించదు. నడేు కూడా మనము ప్ునర్మదధర్ణ 
యొకు ఆతులో కొనసాగాలని ఆశప్డతిద, బెైబిలు అసపష్రతలను గూర్శు ఇటిర అతిశయోకత 
అభిపరా యములను మనము తిర్సుర్శంచాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వర్ణమాల యొకు మర్ొక వ పై్ున, లేఖ్నములనిియు ఎంత సపష్రముగా ఉనాియంటే అవి 
చాలా తవర్గాను మర్శయు సుళళవుగాను అరా్ము చదసుకోబడగలవని కొందర్మ ప ర టసె్ట రంటటో  నముుతార్మ. 
చాలా సార్మో , ఇటిర  అభిపరా యములను హతయత కొనువార్మ బెైబిలును గూర్శున ఈ సర్ళ అభిపరాయమును 
ప్టటర కొనియుండగలర్మ ఎందుకంటే వార్శ ఇర్మక నై క ైైసతవ సమాజముల నుండి ర్ాని అనువాదములను 
వార్మ ఊర్కనే తోస్టపి్ుచదుసాత ర్మ.  

లేఖ్నముల యొకు సపష్రతను అతిశయోకనతగా చెప్ుపట నేడు అనకేమంది ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు 
ఎదుర్ొునుచుని గొప్ప శోధ్నయి ైయునిది. లేఖ్నములను ఆధ్ునిక సంశయవాదము మర్శయు 
కూీ ర్వాదము యొకు ఊబిలో నుండ ిదూర్ముగా ఉంచాలని మనము తాప్తరయప్డుతయంటాము. కాని 
ఈ విధ్ంగా లేఖ్నము యొకు సపష్రతను అతి సర్ళము చదయుట లేఖ్నము యొకు సపష్రత మీద 
ప్ునర్మదధర్ణ దృకోుణమును ప్రతిబింబించదు. మనము ముందు చూస్టనిటటో , బెైబిలులోని కొనిి 
భాగములు అరా్ము చదసుకొనుటకు చాలా కష్రము, లేక అసాధ్యము అని ఆదమి ప్ునర్మదధర్ణకర్తలు 
ఒప్ుపకునాిర్మ. 

లేఖ్నము యొకు సపష్రతను గూర్శున వర్ణమాల మధ్యలో సపష్రత యొకు సాా యిలను గుర్శతంచు 
ఒక సాా నము ఉనిది. ఈ సాా నమును వ స్టిరినిసరర్డ కన ీ ష్న్ అఫ్ ఫ యిత్త మొదటి అధాయయము ఏడవ 
పేర్ా హతయత కొనిది:  

లేఖనములలోని అనిన విషయములు కూడ  ఒకే విధ్ముగా స్తరళమ నైవి కావు, 
అలాగే స్తుషు మ ైనవి కూడ  కావు; అయితే రక్షణ కొరకు త లుస్తుకొనవలస్టని, 
నమమవలస్టని, మర యు గమనిాంచవలస్టని విషయములు మాతొాం, లేఖనము 
యొకక ఏదో  ఒక భాగములో చ లా స్తుషు ముగా త లియజేయబడ నవి మర యు 
విపుబడ నవి కాబటి్ు , విద యవాంతరలు మాతొమే గాక, విద్యలేనివారు కూడ , కొనిన 
సామానయమ ైన మారగ ములలో వాట్ిని గూర ి గొపు అవగాహనను పర ాంద్గలరు.  

ర్క్షణకు అవసర్మ నైవి ఏదో ఒక చపట సపష్రముగా ఉనాియని, కాని లేఖ్నములో ఇతర్ 
భాగములు అదద విధ్మ నై సర్ళత కల్వగశ లేవని కూడా కన ీ ష్న్ ఒప్ుపకొనుచునిదని గమనించండి. 
మర్ొక మాటలో, బెైబిలు ప్ూర్శతగా సపష్రమ నైది కాదు లేక ప్ూర్శతగా అసపష్రమ నైది కూడా కాదు. 

గత పాఠంలో ప్లు క ైసైతవ స్టదిాధ ంతముల మీద మనము కల్వగశయుని నిశుయత సాా యిల మధ్య 
వయతాయసమును చూపని విష్యం మీకు గుర్మత  ఉండయిుంటటంది. అకుడ మనము “నిశుయత 
కనర్రటాకృతి” అనే ర్ూప్కమును ఉప్యోగశంచాము. మన నిశుయత కనర్రటాకృతి యొకు దిగువ 
భాగములో, మనము వదులుగా ప్టటర కొను కొనిి నముకములు ఉనాియి ఎందుకంటే వాటిని గూర్శు 
మన నిశుయత సాా యిలు చాలా తకుువగా ఉంటాయి. ప  ైభాగములో, మనము గటిరగ ప్టటర కొను కొనిి 
మూల నముకములు ఉంటాయి; వాటనిి విడచిప టటర ట అంటే క ైైసతవ విశావసమును విడచిప టటర టతో 
సమానము. మర్శయు ఈ ర్ ండు తీవరతలకు మదయ మనము ప్లు సాా యిల నిశుయతతో నముు 
మిగశల్వనవనిి ఉంటాయి. 

అనకే విధాలుగా, లేఖ్నము యొకు సపష్రతను గూర్శు కూడా ఇదద విధ్ముగా ఆలోచన చదయుట 
ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మొదటి సాా నంలో, బెైబిలు బో ధ్నలోని అనేక విష్యములు, ర్క్షణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప ందుటకు కావలస్టని వాటి యొకు జఞా నముతో సహా, అరా్ము చదసుకొనుటకు చాలా తకుువ 
పాండతియము అవసర్మ ైయుంటటంది లేక అసలు అవసర్ముండదు. వ స్టిరినిసరర్డ కన ీ ష్న్ చబెుతయనిటటర  
“విదాయవంతయలు” మర్శయు “విదయలేనివార్మ” ఒకే విధ్ముగా ఈ విష్యములను అరా్ము చదసుకోగలర్మ. 
మిగతా బెైబిలు సమాచార్ము కూడా ఈ విభాగమునకు చెందయిుంటటంది. వాసతవానికన, బెైబిలులోని 
ఎకుువ శాతం అరా్ము చదసుకొనుటకు చాల సులువ ైనదిగా ఉంటటంది. 

ఉదాహర్ణకు, దదవుడు లోకమును సృజ్వంచాడని, లేక అబరా హాము, మోషే, మర్శయు దావీదు 
పేర్మో గల ప్ుర్మష్యలు ఉనాిర్ని, లేక ఇశాీయియలు మొదట ఐగుప్ుత నకు తర్మవాత చరె్లోకన వ ళళునని 
చూచుట అంత కష్రమమేి కాదు. యియసు నజర్తేయలో ప ర్శగాడని మర్శయు అప సతలులు ఉండరి్ని కొీతత  
నిబంధ్న విశదముగా బో ధిసుత ంది. లేఖ్నము యొకు ఇలాంటి మర్శయు ఇతర్ లక్షణములు ఎంత 
సపష్రముగా ఉనాియంటే వాటనిి తలెుసుకొనుటకు ఒకర్మ వదేాంత లేక అధ్యయన న ైప్ుణయత 
కల్వగశయుండవలస్టని అవసర్ము లేదు. 

ర్ ండవ సాా నములో, ప్ుర్ాతన చర్శతర, లేక వాకయ విశలోష్ణ, లేక బెైబిలు భాష్లు, అనువాద 
ప్దధతయలు, మర్శయు వదేాంతశాసత రము వంట ివిష్యములను చదువు విదాయర్మా లు మాతరమ ే
లేఖ్నములోని కొనిి భాగములను అరా్ము చదసుకోగలర్మ. పౌలు యొకు ర్ాకడశాసత రము, లేక 
ఆదకిాండము యొకు చార్శతిరక ఉదదేశము వంటి అంశములను వీటిలో కొనిింటిగా మనము 
ప్ర్శగణ ంచవచుు. లేఖ్నము యొకు ఈ అంశములు మర్శయు ఇతర్ అంశములకు పాండితయము 
అవసర్మ ైయునిది. కాని తగశనంత అధ్యయన కృషతిో, ఆర్ంభములో అసపష్రమ నైవనిపించు అనేక 
విష్యములు తర్మవాత మనకు సపష్రమవుతాయి. 

చవర్శగా, మనము ఎంత కృష ిచదస్టనిా లేఖ్నములోని కొనిి భాగములు అసపష్రముగానే 
మిగశల్వపల తాయి. ఈ లేఖ్న కోణముల యొకు సపష్రమ ైన ఉదాహర్ణలు సమూయియలు, ర్ాజులు మర్శయు 
దినవృతాత ంతములు లేక కొీతత  నిబంధ్న సువార్తలలో ఉని సమాంతర్ లేఖ్న భాగముల మధ్య సంధిని 
చదయుటకు ప్రయతిించునప్ుపడు తల తయత తాయి. ఈ విభాగములలో గొప్ప ప్రగతిని సాధించనప్పటకిత, 
చాలా సమసయలు ఇప్పటికన కూడా ప్ర్శషాుర్ము లేకుండా ఉనాియి. 

కాబటిర , మనము లేఖ్నములను ధాయనించుచుండగా, బెైబిలులోని కొనిి భాగములు ఇతర్ 
భాగముల కంటే సపష్రమ ైనవని మనము ఎలోప్ుపడు గుర్మత ంచుకోవాల్వ. ఈ సతయమును ఎదుర్ొునిప్ుపడు 
మాతరమ ేలేఖ్నము యొకు అధికార్మును మనము బాధ్యతాయుతముగా ఉప్యోగశంచగలము. 
ప్రయోగాతుక సాా యిలో, లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము నిసిందదహముగా అధికార్శకమ నైదెైనప్పటికత, 
లేఖ్నములోని ప్లు భాగముల యొకు సపష్రత ఆధార్ంగా వాటి యొకు అధికార్శక మార్గదర్ికమును 
ప్లు సాా యిలలో అరా్ము చదసుకొని ఉప్యోగశంచగలుగుతాము. కాబటిర  నేట ిదినములలో ప్ునర్మదధర్ణ 
సంప్రదాయమునకు పరా తినిథయము వహ ంచుట కొర్కు, లేఖ్నము యొకు సపష్రతను గూర్శు సమకాలీన 
తీవరతలను మనము నివార్శంచాల్వ మర్శయు సపష్రత అనదేి సాా యి మీద ఆధార్ప్డుతయందని ఉదాా టించాల్వ.  

బెైబిలు అధికార్మును గూర్శు ఈ దృషిరకోణాలను మనసుిలో ఉంచుకొని, సమకాలీన 
ప్ునర్మదధర్ణ వేదాంతశాసత రములో సంఘ అధకిార్ము వ పై్ు ఇప్ుపడు మన దృషిరని మళో్లంచాల్వ.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్తాంఘము యొకక అధికారము 
మర్లా ర్ ండు దిశలో మనము దృషిర  ప డదాము: మొదటిగా, మునుప్టి కాలప్ు సంఘ 

అధకిార్ములను సమకాలీన ప్ునర్మదధర్ణ వేదాంతశాసతవతేతలు ఎలా చూడాలో చూదాే ము; మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, నటేి సంఘ అధికార్ములను సమకాలీన ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతశాసతవతేతలు ఎలా చూడాలో 
చూదాే ము. మొదట మునుప్టి కాలమును గూర్శు చూదాే ము. 

మునుపట్ి అధికారములు 
మనము ముందు చూస్టినటటో , ప్ర్శశుదాధ తు ఆదిమ సంఘమునకు గత కాలములో అనేక 

సతయములను బో ధించాడని ఆదిమ ప ర టసె్ట రంటటో  గీహ ంచార్మ. వాటిని తాతాుల్వక తీర్మపలుగా అంగరకర్శంచుట 
దావర్ా పతిర్మల యొకు బో ధ్నలకు, విశావస ప్రమాణములకు మర్శయు సంఘము యొకు స్టిార్మ నై 
సంప్రదాయములకు సర్శయి నై గౌర్వము మర్శయు విధదయతను చూప్ుటకు వార్మ ప్రయతిించార్మ. 
అయినను, సంఘము యొకు మునుప్ట ిబో ధ్నల మీద లేఖ్నము యొకు ఔనితయమును బలముగా 
ఉదాా టించుట దావర్ా ఆదిమ ప ర టెస్ట రంటటో  ఈ ఆచార్మును సమతయలయం చదశార్మ. వార్మ గతము మీద 
ఆధార్ప్డరి్శగాని, సంఘము యొకు బో ధ్నలనిిటిని లేఖ్న ఆధార్ముగా విశలోషించుటకు కూడా 
ప్రయతిించార్మ. 

దుర్దృష్రవశాతయత , ఆదమి ప ర టసె్ట రంట్ నమిుక యొకు ర్ ండు వ ైప్ులను గటిరగా ప్టటర కొనుట నేట ి
ప్ునర్మదధర్ణ వేదాంతశాసత రవతేతలకు కష్రమవుతయంది. మనము చూడబో వుచుని మూడు దశిలను 
ఒకసార్శ గమనించుట సహాయకర్ంగా ఉంటటంది: సాంప్రదాయవాదము ఒక వ పై్ు, బెైబిలువాదము మర్ొక 
వ ైప్ు, మర్శయు ఈ ర్ ండు తీవరతల మధ్య ప్ునర్మదధర్ణ ఆచార్మ నై స్ట ంప్ర్డ ర్ ఫల ర్ుండ.  

ఒక వ పై్ు, సమకాలీన ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతశాసత రవతేతలు తర్చుగా “సాంప్రదాయవాదమ”ను 
ఉచుులో ప్డిపల తార్మ. సాంప్రదాయవాదము, అనగా వార్మ మధ్యకాల్వక ర్పమన్ కాథల్వక్స 
సాంప్రదాయవాదము యొకు ఆచార్ములకు ఆకర్శషతయలవుతార్మ. ఇప్ుపడు ప్ునర్మదధర్ణ 
వేదాంతశాసత రవతేతలు లేఖ్నము యొకు అధికార్మును ఉదాా టంిచార్మ మర్శయు కాథల్వక్స వాదము యొకు 
సాంప్రదాయములను తిర్సుర్శంచార్మ. కాని చాల సార్మో , ప్ునర్మదధర్ణ సాంప్రదాయవాదులు ప్ునర్మదధర్ణ 
విశావసము యొకు మునుప్టి వయకతతకర్ణములను ఎంతగా హతయత కుంటార్ంటే, ప్రయోగాతుక సాా యిలో 
వార్మ గతమును సర్శగా విశలోషించుటలో విఫలులవుతార్మ. 

మీర్మ నేడు ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతశాసత రవేతతలను ఎకుువగా గమనించనటోయితద, ఈ ధోర్ణ ని మీర్మ 
చూస్టే ఉంటార్మ. చాలాసార్మో  ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతశాసత రవతేతలు స్ట దైాధ ంతిక సాా నములను మర్శయు 
ఆచార్ములను ఎంతగా హతయత కుంటార్ంటే, సమకాలీన విశలోష్ణ మర్శయు ఆచార్ములకు ఈ 
సంప్రదాయములు నిసిందదహమ ైన ప్ునాదులుగా ప్ర్శగణ ంచబడతాయి. చాలా తర్చుగా, ఈ సువర్తనగల 
ప్ునర్మదధర్ణ వేదాంతశాసత రవతేతలు వదేాంతశాసత ర ప్రశిలకు సులువుగా ఇలా అడుగుతూ జవాబిసాత ర్మ, 
“బెైబిలు ఏమి చెబుతయంది?” అని అడుగుటకు బదులుగా “ప్ునర్మదధర్ణ ఒప్ుపకోలులు ఏమి 
చెబుతయనాియి?” అని అడుగుతార్మ.  

మర్ొక వ ైప్ు, ఆధ్ునిక ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతవతేతలు మర్ొక కోణములోని తీవరతను హతయత కొని 
మునుప్టి కాలప్ు సంఘ అధకిార్ముతో వయవహర్శసాత ర్మ. జఞా నవాద ఆధ్ునికవాదము యొకు క ైసైతవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ ర్షన్ గా, వార్మ “బెైబిలువాధ్ము” అని పిలువబడు దానిలో ప్డిపల తార్మ. మునుప్ట ిప ర టసె్ట రంట్ 
సంప్రదాయము యొకు సహాయము లేకుండా ప్రతి ఒకుర్మ ప్రతి వదేాంతశాసత ర సమసయను బెైబిలులో 
నిర్ణయించుకోవాలనటటో  ఈ వదేాంతవతేతలు వయవహర్శసాత ర్మ. 

మర్లా మర్లా, సంఘము యొకు ప్ునర్మదధర్ణ శాఖ్కు చెందని వదేాంతవతేతలు ఈ విధ్ముగా 
సపందిసూత  ప్ునర్మదధర్ణ సాంప్రదాయవాదమునకు సపందిసాత ర్మ, “సంఘము ఏమి చపెిపందో  నాకు 
అనవసర్ం. బెైబిలు ఏమి చబెుతయందో అదద నాకు కావాల్వ.” ఇటిర  విధానము మన అంతిమ అధికార్ముగా 
లేఖ్నములకు లోబడియుండుటను మించనదిగా ఉనిది. దదవుని ఆతు సంఘమునకనచున జఞా నమును 
ఇద ితిర్సుర్శసుత ంది, మర్శయు కేవలం ఇప్ుపడు ప్నిలో ఉని వయకుత లకు లేక గుంప్ులకు మతరమే అది 
వేదాంతశాసత ర తీర్మపను ఇసుత ంద.ి 

నేడు ప్ునర్మదధర్ణ ఆతులో కొనసాగుటకు, మనము స్ట ంప్ర్డ ర్ ఫల ర్ుండ యొకు నియమమును 
ప్ునర్మదాా టించాల్వ. ప్ునర్మదధర్ణ సాంప్రదాయము యొకు పరా ముఖ్యతను నిరో్క్షయము చదయకుండా 
లేఖ్నము యొకు ఔనితయమును ఉదాా టించుటకు మనము పాటటప్డాల్వ. 

ఒక వ పై్ు, ఆదిమ సంఘ పతిర్మలు మర్శయు సభలను మాతరమేగాక, మన స ంత ప్ునర్మదధర్ణ 
ఒప్ుపకోలులను మర్శయు ప్ునర్మదధర్ణ సాంప్రదాయములను తాతాుల్వక తీర్మపలుగా ప్ర్శగణ ంచాలని 
స్ట ంప్ర్డ ర్ ఫల ర్ుండ నేడు కోర్మతయంది. మనకు ది వ స్టిరినిసరర్డ కన ీష్న్ అఫ్ ఫ యిత్త, ద ివ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ 
అండ్ లారీ్ర్డ కేటకనజంలు, ది హెయిడెల ెర్డగ కటేకనజం, ద ిబలీె్వక్స కన ీ ష్న్, ది క నన్ి ఆఫ్ డార్డర ఉనాియి. 
ఈ ప్రతయలతో పాటటగా మునుప్ట ికాలములోని నాయకులు మర్శయు వేదాంతశాసత రవతేతలు వరా స్టిన 
తకుువ పరా ముఖ్యమ ైన ర్చనలు అనేకమునాియి. కాని మర్ొక వ పై్ు, మునుప్టి కాలము యొకు ఈ 
అధకిార్ములనిియు ఎలోప్ుపడు లేఖ్నము యొకు నిసిందదహమ నై బో ధ్నలకు లోబడయిుండాల్వ. 
నేడు ప్ునర్మదధర్ణను వాయపింప్జేయుటకు, లేఖ్నము యొకు అధికార్ము కనీంద మునుప్టి సంఘ 
అధకిార్ములకు ఎలాంట ివిలువను ఇవావలో మనము నేర్ముకోవాల్వ. 

నేట ిప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతశాసత రవేతతలు గతముతో ఎలా అనుబంధ్ప్ర్చుకోవాలో చూశాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు మనము అంతద పరా ముఖ్యమ ైన మర్ొక అంశమును చూదాే ము: ప్ునర్మదధర్ణ 
వేదాంతశాసత రవతేతలు సమకాలీన సంఘ అధికార్ములను ఎలా విశలోషించాల్వ. మన ర్పజులలో అభివృదిధ  
చెందుతయని వదేాంతశాసత ర నియమముల యొకు అధకిార్మును మనము ఎలా అరా్ము చదసుకోవాల్వ? 

స్తమకాలీన పరొ ట్ెస్ట్ు ాంట్ అధికారములు 
సంఘములో సర్శగా నియుకనత చదయబడిన నాయకులు అభివృదిధ  చదస్టిన వదేాంతశాసత ర విలువను 

ఆదమి ప ర టసె్ట రంటటో  ఉదాా టించార్మగాని, లేఖ్నము యొకు బో ధ్నకు ప ైగా సంఘములోని సమకాలీన 
అధకిార్ములను హచెుంచకుండా జఞగతీతప్డా్ ర్ని మనము ముందద చూశాము. దుర్దృష్రవశాతయత , మర్ొక 
సార్శ, సమకాలీన ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతవతేతలు ఈ ఆదమి ప ర టెస్ట రంట్ దృకపథములను అనుసర్శంచుటను 
కష్రముగా భావిసాత ర్మ. వార్శ దనిములలో జీవించుచుని ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతశాసత రవతేతలను అరా్ము 
చదసుకొను విధానములలో వార్మ తీవరతల వ పై్ుకు మొగుగ చూప్ునటటో  ఉంటార్మ.  

ఒక వ పై్ు, నటేి స్టిదాధ ంత సూతీరకర్ణములను గూర్శు ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతవతేతలు సందిగుధ లుగా 
ఉనిటటో  అనిపిసాత ర్మ. మర్ొక వ ైప్ు, మన దనిములలో స్టదిాధ ంత సూతీరకర్ణముల విష్యములో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిడవిాదమును హతయత కొనువార్శగా ఉంటార్మ. కాని నిజమ నై ప్ునర్మదధర్ణ వేదాంతశాసత రము యొకు 
మార్గము “సమకాలీన స్టిదాధ ంత సూతీరకర్ణములలో నముకసుత లుగా ఉండుటకు” ప్రయతిించుట.  

సమకాలీన ప్ునర్మదధర్ణ వదేాంతశాసత రమును గూర్శు బహుగా సందిగుధ లుగా లేక పిడవిాదులుగా 
ఉండుట కంటే, ఈ దృషిరకోణము “నముకమ ైన సూతీరకర్ణములను” సృషిరంచుటకు ఆశప్డుతయంది. మన 
అభిపరా యమును అరా్ము చదసుకొనుటకు వేదాంతశాసత ర కథనముల యొకు సతయమును మనము ఎలా 
భావించుచునాిమో ప్ర్రక్ించుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది.  

నేడు మనము ఎదుర్ొును తీవరమ ైన సంశయవాదము మర్శయు పడిివాదము ఉనికనలో 
ఉండుటకు కార్ణము స్ట దైాధ ంతిక కథనములను సులువ నై దెవైదదహ క విధానములలో తర్చుగా 
విశలోషించుట కావచుు. సాంప్రదాయక సంక్ేప్ తార్శుక సతయముల ప్టిరక వల న , స్ట దైాధ ంతిక కథనములు 
కూడా చాలా సార్మో  తప్ుప లేక ఒప్ుప అను సులువ ైన మార్గములో ఆలోచంచబడతాయి. కాని 
వాసతవానికన, ఇటిర  దెైవదదహ క సంక్ేప్ ప్దధతి నుండ ితగెతెంప్ులు చదసుకొనుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 
స్ట ైదాధ ంతిక కథనముల యొకు సతయ విలువలను గూర్శు సమధ్ర్ు విధానములలో, సతయము మర్శయు 
అసతయము అను వర్ణమాలలో సాధ్యతల శలీణ గా, ఆలోచన చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది, 
వేదాంతశాసత ర కథనములనిియు అవి ఎంత దగగర్గా లేఖ్నము యొకు సర్వజామ ైన బో ధ్ను 
ప్రతిబింబిసాత యో అను దాని ఆధార్ంగా వీల ైనంత వర్కు సతయము లేక అసతయముగా ఉంటాయి.  

ఈ వర్ణమాలలో ఒకవ పై్ు, కొనిి వదేాంతశాసత ర సాా నములు మనము మంచ మనసాిక్తిో సతయము 
అని పిలచు విధ్ముగా బెైబిలు యొకు బో ధ్ను సర్శగా వివర్శసాత యని మనము గమనిసాత ము. ఇప్ుపడు, 
ఈ కథనములు సంప్ూర్ణమ నైవి కాదు, కాని వాసతవానికన అవి యోగయమ నైవి కావు అని బయలుప్ర్చు 
విధ్ముగా కొనిి అర్హతలు తల తితతద తప్ప అవి సతయములని ప్ర్శగణ ంప్బడుటకు దగగర్గా ఉనాియి. 
వర్ణమాల యొకు మర్ొక వ పై్ు, అవి యోగయమ నైవని బయలుప్ర్చు విధ్ముగా కొనిి అర్హతలు కనిపసి్టేత  
తప్ప మనము తప్ుప అని ప్ర్శగణ ంచునంతగా లేఖ్న బో ధ్కు దూర్ముగా ఉని ఇతర్ వదేాంతశాసత ర 
సాా నములు ఉనాియి. 

ఉదాహర్ణకు, “దదవుడు అనిిటిప  ైసార్వభౌమునిగా ఉనాిడు” అన ేకథనమును తీసుకోండి. 
ఇప్ుపడు, ఈ కథనము బెైబిలు బో ధ్కు చాలా దగగర్గా ఉంది కాబటిర  ఇద ిసతయమని చపె్ుపటకు మనకు 
ప దేగా సమసయ అనిపించదు. దదవుడు సృషిర  యావతయత  మీద సార్వభౌమునిగా ఉనాిడని బెబైిలు 
బో ధిసుత ంది. కాని, ఈ కథనమును మర్శంత మ ర్మగుప్ర్చవచుు కాబటిర , కొనిి విధాలుగా ఇద ి
అసంప్ూర్ణమ ైనదద. ఉదాహర్ణకు, బెైబిలు విశావసమును మనము కతసీుత  దెవైతవమును తిర్సుర్శంచు 
వాదము లేక అదృష్రవాదము నుండ ిప్రతదయకప్ర్చవలస్టి వచునప్ుపడు, ఈ కథనము వాసతవానికన 
తప్ుపడు అభిపరా యమును ఇసుత ంది. దదవుడు చార్శతిరక సంఘటనలలో కూడా పాలుప్ంచుకుంటాడు అనే 
దెైవకృత సతయమును మనము తలె్వయజేయకపల తద, ఇది వాసతవానికన తప్ుప దోవ ప్టిరంచవచుు కూడా. 

అదద విధ్ముగా, “యియసు దదవుడు” అనే కథనము లేఖ్నములకు దగగర్గా ఉనిద ిమర్శయు 
ఎకుువ సందర్ాులలో ఇద ిసతయముగా ప్ర్శగణ ంచబడుతయంది. ఇద ిప్ూర్శతగా బెైబిలు బో ధ్నకు పరా తినిథయం 
వహ సుత ందని మనము గుర్శతంచవచుు. కాని కొనిి సందర్ాులలో, ముఖ్యముగా క ైసైతవ అబదధ తగెలను 
ఎదుర్ొును సందర్ాులలో, ఈ కథనము వాసతవానికన సతయమును అసపష్రప్ర్మసుత ందని మనము 
గుర్శతంచవచుు; అద ితప్ుప దోవ ప్టిరంచవచుు. కతీసుత  ప్ూర్శతగా మానవుడని కూడా బెైబిలు బో ధసిుత ంది. 
మర్శయు, కొనిి సందర్ాులలో, అద ిసతయమును ప్ూర్శతగా వ లోడచిదసుత ంద ిఅని సంతృపిత  చెందుటకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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

చవర్శకన, సమకాలీన వేదాంతశాసత ర సూతీరకర్ణములను గూర్శు మనము ఈ విష్యములను 
చెప్పగలము. కొనిి వేదాంత కథనములు సతయములుగా ప్ర్శగణ ంచబడుటకు లేఖ్నములకు దగగర్గా 
ఉనిటటో  గుర్శతంచబడతాయి. మర్శకొనిి అసతయములుగా గుర్శతంచబడుటకు లేఖ్నమునకు దూర్ముగా 
ఉనాియి. అనిి వేదాంతశాసత ర సూతీరకర్ణములలో ఒక విష్యం మాతరం నిజం: అవనిి కూడా మ ర్మగు 
చెందగలవు. ఆదిమ ప్ునర్మదధర్ణ నానుడి కంట ేఎకుువ ఏమి లేదు: స్ట ంప్ర్డ ర్ ఫల ర్ుండ, “ఎలోప్ుపడు 
ప్ునర్మదధర్ణ చెందుట.” అంతిమ వదేాంతశాసత ర సూతీరకర్ణము అంటే ఊహ లేమి తప్ప ఏమి కాదు. 

నముకమ నై వదేాంతశాసత ర సూతీరకర్ణములను అందించుట సమకాలీన ప్ునర్మదధర్ణ 
వేదాంతశాసత రము యొకు లక్షయము అని చెపపినప్ుపడు మన ఉదదేశము ఇదద. ఒక వ పై్ు సమకాలీన సంఘ 
వేదాంతశాసత రమును గూర్శు మనము సంశయములో లేము; నేడు సంఘము చబెుతయని వాటి ప్టో 
అధకిార్మును లేక సమర్శపంచుకోవలస్టని అవసర్తను మనము తిర్సుర్శంచుట లేదు. మర్ొక వ పై్ు, 
మనము ప్ూర్శతగా స్ట దైాధ ంతికముగా కూడా లేము; సమకాలీన సూతీరకర్ణములు సంప్ూర్ణమ నైవని మమేు 
చెప్పము. బదులుగా, నముకమ ైన స్ట దైాధ ంతిక సూతీరకర్ణములను అభివృదిధ  చదయుటకు దదవుడు 
మాకనచున నిధ్ులను — లేఖ్న వాయఖ్ాయనము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు, మర్శయు క ైైసతవ జీవనము 
— వినయముతోను బాధ్యతాయుతముగాను ఉప్యోగశసాత ము. 

వీల ైనంత వర్కు మా బో ధ్నలను లేఖ్న బో ధ్నలకు అనుకూలప్ర్మసాత ము. మా స్టదిాధ ంతములు 
లేఖ్నములకు ఎంత దగగర్గా ఉంటె, అవి అంత అధికార్ము కల్వగశయుంటాయి. అవి లేఖ్నములకు ఎంత 
దూర్ముగా ఉంటె అంత తకుువ అధకిార్మును కల్వగశయుంటాయి. కాని అనిి సందర్ాులలో, సంఘము 
యొకు వదేాంతశాసత రము లేఖ్నములకు లోబడయిుండవల ను. నముకమ నై వదేాంతశాసత ర 
సూతీరకర్ణములను ఉతపతిత  చదయుట మా లక్షయము. 

ముగ ాంపు 

ఈ పాఠంలో మనము బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్మునకు మధ్యగల అనుబంధ్మును 
చూశాము. మధ్యకాల్వక యుగములో అభివృదిధ  చెందని ప్లు దృకపథాలను మనము చూశాము. ఈ 
అభిపరా యములను ఆదిమ ప్ునర్మదధర్ణ ఎలా సర్శచదస్టినదో  కూడా చూశాము. మర్శయు చవర్శగా, 
ప్ునర్మదధర్ణ యొకు దృకపథములను నటేి బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధకిార్ములకు ఎలా 
అనవయించాలో మనము చూశాము. 

క ైైసతవ వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచునప్ుపడు బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్మును జఞగతీతగా 
విశలోషించాల్వ. ఈ పాఠంలో మనము నేర్ముకుని నియమాలను దృషిరలో ఉంచుకుంటే, గతములో సంఘ 
వేదాంతశాసత రమునకు తగెులుగా మార్శన అనకే సమసయలను మర్శయు నేడు కూడా మనము ఎదుర్ొును 
అనకే సమసయలను నివార్శంచగలుగుతాము. సంఘమునకు ఉప్యోగప్డు మర్శయు దదవునికన 
మహ మను తచెుు వదేాంతశాసత రమును మనము నిర్శుంచగలుగుతాము.  
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