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ఉపల దా తము
అధికార్మును కనుగొనుట్ మర్శయు అనుసర్శంచుట్లో మన జీవితములోని ఎంత సమయము
గడుప్ుత మో మీర్ప్ుపడెన
ై గుర్శ్ంచ ర్ా? ఆధ్ునిక యుగములో ఇది వింతగా అనిపిస్ ుంది అని న కు తెలుసు,
కాని ఇది నిజము. మన కార్మో పాడెైపల యినప్ుపడు, వాట్ిని బాగుచదయువార్శ కొర్కు వదకుత ము. మనము
ర్ోగగీస్ ులమైనప్ుపడు, వైదయ నిప్ుణుల కొర్కు అనేవషిస్ ాము. ఇంచుమించు జీవితము యొకు ప్రతి కోణములో,
మనము జఞానవంతులమన
ై ట్ో యితద, అధికార్మలను కనుగొను వార్శ మాట్లు జఞగీత్గా విని, ఎంతో కొంత వర్కు
వార్శని అనుసార్శంచ లని ఆశిసా్ము.
ఇలాంట్ిదద కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రములో కూడ జర్మగుతుంది. మనము జఞానులమైనట్ో యితద,
వేద ంతశాస్ రములోని అధికార్ముల మాట్ను వింట్ాము. మనము సర్న
ై మార్గ ములో నడిపంి చుట్కు
మార్గ దర్శిగా ఉండువార్శ కొర్కు వదకుచు వార్శ మాట్లను జఞగీత్గా వింట్ాము. ఇప్ుపడు ఆర్ంభ్ములో, కైస్వ
వేద ంతశాస్ రములో అధికార్మును గూర్శున ప్రశి చ లా సులువైన విషయముగా అగుపిస్ ుంది. శత బే ముల
తర్బడి కస
ై ్ వులు వేద ంతశాస్ రములో మార్గ దర్ికము కొర్కు అనేవషించగా, కొనిి అతి పారముఖ్యమన
ై అభాయస్టిక
సమసయలు తల తు
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రములో మనకు ఎట్టవంట్ి అధికార్ము కావాల్వ?
్ ట్ను వార్మ గమనించ ర్మ. కస
అది మనకు ఎకుడ లభ్యమవుతుంది?
మీ వేద ంతశాస్ రమును కట్టరట్ అను మన పాఠయకీమములోని ఈ న లుగవ పాఠమునకు
“వేద ంతశాస్ రములోని అధికార్ము” అని పతర్మపట్ారము, ఎందుకంట్ే మన వేద ంతశాస్ రమును నిర్శుంచుచుండగా
అధికార్మును కనుగొని అనుసర్శంచుట్లో ఎదుర్యియయ ముఖ్యమైన సమసయలను ఇకుడ చూడబో తున ిము.
సంఘ చర్శతరలోని మూడు వేర్ేవర్మ కాలములలో కస
ై ్ వులు ఈ విషయములతో ఎలా వయవహర్శంచ ర్మ
అను విషయము మీద దృషిరపడద ము. మొదట్ిగా, మధ్యకాల్వక ర్ోమన్ కాథల్వక్స సంఘములో వేద ంతశాస్ ర
అధికార్మును గూర్శున ధ్ృకపథములను కోీడీకర్శంచుద ము; ర్ండవదిగా, ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో వేద ంతశాస్ ర
అధికార్మును ఎలా అర్ా ం చదసుకున ిర్ో చూదే ము; మర్శయు మూడవదిగా, నేట్ి కాల పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో ఈ
విషయములతో ఎలా వయవహర్శంచ లో మనము చూదే ము. వేద ంతశాస్ రములోని అధికార్మును గూర్శు
మధ్యకాల్వక ర్ోమన్ కాథల్వక్స సంఘము యొకు అభిపారయముతో మొదట్ ఆర్ంభించుద ము.
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మధ్యకాల్వక ర్ోమన్ కాథల్వక్స వాదము
ఈ పాఠములలో మనము ముఖ్యముగా ప్ునర్మదధ ర్ణ లేక పర ట్ెస్టర ంట్ వేద ంతశాస్ రము మీద ఎకుువ
దృషిరపడుతున ిము, కాని పర ట్ెస్టర ంట్ దృకపథ లకు నేప్థయముగా మధ్యకాల్వక ర్ోమన్ కాథల్వక్స వాదముతో
ఆర్ంభించుట్ ఉప్యోగకర్ముగా ఉంట్టంది. మనము ముందు చూడబో వుతునిట్టర, వేద ంతశాస్ రములోని
అధికార్మును గూర్శు ప్ునర్మదధ ర్ణ అభిపారయము మధ్యకాల్వక సంఘములో జర్శగన
శ తపిపదములకు
ప్రతిసపందనగా అభివృదిధ చెందినది.
మనము మధ్యకాల్వక సంఘమును గూర్శు అనేవషించుచుండగా, ర్ండు విషయములను చూసా్ము:
మొదట్, బెైబిలు అధికార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక స్టిదధ ంతము; మర్శయు ర్ండవది, ద నికి ప్ర్శణ మముగా
సంఘ అధికార్మును గూర్శున దృకపథము. మొదట్ిగా మధ్యకాల్వక ర్ోమన్ కాథల్వక్స సంఘములో లేఖ్నము
యొకు అధికార్మును చూదే ము.

లేఖ్నము యొకు అధికార్ము
ప్ునర్మదధ ర్ణకు ముందు, సంఘములోని ప్లువుర్మ వయకు్లు మర్శయు కీమములు లేఖ్నములతో
వేర్ేవర్మ విధ్ములుగా వయవహర్శంచ ర్మ. అయినను, కనీసం స్టిదధ ంతప్ర్ంగానన
ై మధ్యకాల్వక
వేద ంతశాస్ రవత
ే ్ లలో అనేక మంది లేఖ్నముల యొకు అధికార్మును నమాుర్మ. అయితద ఆచర్ణ తుకముగా
మాతరం, లేఖ్నము యొకు అధికార్ము ప్ట్ో సమర్పణ కల్వగశ వయవహర్శంచుట్కు అసాధ్యమయి
ై యయ ర్రతిలో
మధ్యకాల్వక సంఘము బెైబిలుతో వయవహర్శంచింది.
ఈ సమసయను గూర్శు ప్ర్శశోధించుచుండగా, మనము మూడు విషయములను చూసా్ము: మొదట్ిగా,
మధ్యకాల్వక కాలములో బెైబిలు పతరర్ణను గూర్శు తీవరమన
ై అభిపారయము; ర్ండవదిగా, లేఖ్న అర్ా మును గూర్శు
అనేక అభిపారయములు; మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలులోని అసపషరతలను గూర్శు అతిశయోకి్కర్మన
ై
వాదనలు. లేఖ్నము యొకు పతరర్ణను గూర్శు మధ్యకాల్వక దృకపథమును గూర్శు మొదట్ చూదే ము.

పతరర్ణ
చ లా వర్కు, మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స వేద ంతశాస్ రవేత్లు బెైబిలు ప్ూర్శ్గా దదవుని ద వర్ా
పతరర్ేపించబడినదని మర్శయు అది మానవ ప్ర్శకర్ముల ద వర్ా మన మధ్యకు వచిుందని ఉదా ట్ించ ర్మ.
అయితద దుర్దృషరవశాతు
్ , సంఘ చర్శతర యొకు ఈ కాలములో, పతరర్ణను అర్ా ము చదసుకొనుట్లో అనేకమంది
వేద ంతశాస్ రవత
ే ్ లు తీవరమైన సాాయిలకు వళ్లోర్మ. వార్మ లేఖ్నముల యొకు దెవి
ై క మూలములను ఎంతగా
వకాుణంచ ర్ంట్ే లేఖ్నముల యొకు మానవ మర్శయు చ ర్శతిరక మూలములను వార్మ ఉపతక్ించ ర్మ.
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మధ్యకాలములో బెైబిలు యొకు దెైవిక మూలముల మీద మితిమీర్శన ఉదా ట్నకు అనేక కార్ణములు
ఉన ియి.
ఉద హర్ణకు, మధ్యకాల్వక వేద ంతశాస్ రవేత్లు నియో-పాోట్ో వాదము మర్శయు అర్శసర ల ట్ిల్ వాదము
వంట్ి గరీకు తతవవాదముల మీద ఎకుువగా ఆధ ర్ప్డ్ ర్మ, మర్శయు ఈ తతవములు కైస్వ వేద ంతశాస్ రము
యొకు విభాగములు మర్శయు పారథ నయతలను అనేక విధ లుగా శాస్టించ యి. ఈ తతవములు త త ుల్వక
మర్శయు చ ర్శతిరక వాస్ వాల కంట్ే ఎకుువగా నితయ వాస్ వములకు విలువనిచ ుయి కాబట్ిర , లేఖ్నముల
యొకు ప్ర్లోక మూలములు చ ర్శతిరక మర్శయు మానవ మూలముల కంట్ే ద ని సవభావమునకు
పారముఖ్యమన
ై వని కైస్వ వేద ంతశాస్ ర వేత్లు ఆలోచించుట్ ఆర్ంభించ ర్మ.
దీనిని మించి, మధ్యకాల్వక బెైబిలు ప్ండితులకు బెైబిలు దినముల యొకు ప్ుర్ాతన చర్శతర తెల్వయదు
కాబట్ిర బెైబిలు యొకు చ ర్శతరక సందర్భములను వార్మ ఆచర్ణ తుకముగా ఉప్యోగశంచుకోలేకపల యార్మ.
కాబట్ిర , వార్శకి తెల్వస్టిన ద నిని వార్మ వకాుణంచ ర్మ — అది ప్ర్లోకమందుని నితయ దదవుడు బయలుప్ర్చిన
ఎనలేని సతయములు బెైబిలులో ఉనివి — మర్శయు వార్మ చ లా వర్కు ఇతర్ విషయములకు తకుువ
పారథ నయతనిచ ుర్మ.
బెైబిలు యొకు దెైవిక మూలముల మీద మధ్యకాల్వక సంఘము చూపిన ఉదా ట్న లేఖ్నము యొకు
అర్ా మును గూర్శు కూడ దుర్దృషరకర్మైన నముకమునకు ద ర్శ తీస్టింది. లేఖ్నము యొకు ప్ర్లోక
మూలముల కార్ణంగా బెైబిలు ఇతర్ ప్ుస్ కములు తెల్వయజేస్టన
ి విధ్ముగా అర్ా మును తెల్వయప్ర్చలేదను
ఒక ప్రచల్వత ఊహాగానమునకు ద ర్శతీస్టింది. కాని, దదవుడు వాట్ిని పతరర్ేపించ డు కాబట్ిర , లేఖ్నములు అనేక
అర్ా ములతో ఉప పంగాయి. లేఖ్న భాగములకు అనేక అర్ా ములు కలవు అనేది బెైబిలు పతరర్ణకు ఒక ర్మజువు
అని నమిున అగస్టిరన్ ను అనేక మంది మధ్యకాల్వక వేద ంతశాస్ రవేత్లు అనుసర్శంచ ర్మ.

ఆన్ కిస్ట
ి న్ డ కిన్
ీ రయ
ీి యొకు మూడవ ప్ుస్ కములో అగస్టిరన్ దీనిని వారస్టిన విధ నమును చూడండి:
. . . లేఖ్నము యొకు అవే ప్దములకు ర్ండు లేక ఎకుువ అనువాదములను
ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, ర్చయిత వారస్టిన అర్ా ము కనుగొనబడకపల యినప్పట్ికీ,
అపాయమేమియు లేదు . . . ఎందుకంట్ే, అవే ప్దములు ప్లు విధ్ములుగా అర్ా ము
చదసుకొనబడుట్ కంట్ే ఎకుువగా ప్ర్శశుదధ మైన లేఖ్నముల విషయములో దదవుడు
మర్శంత ఉద ర్మైన మర్శయు మర్శంత ఫలవంతమన
ై ఏ ఏర్ాపట్టను చదయగలడు?
అనేక విధ లుగా, లేఖ్నములను గూర్శు అగస్టిరన్ కల్వగశయుని ఉనిత అభిపారయమును మనము
మచుుకోవచుు. బెైబిలు ఒక సాధ ర్ణమైన ప్ుస్ కము కాదు, మర్శయు అది దదవుని ద వర్ా పతర్
ర ేపించబడినది
అని ద ని యొకు అసాధ ర్ణమైన గుణములు తెల్వయజేస్ ాయి. బెైబిలులోని అనేక విషయములు దదవుని
యొకు అసాధ ర్ణమన
ై నడిపంి ప్ు ఆధ ర్ంగానే వివర్శంచబడగలవని మనము అంగరకర్శస్ ాము.
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అర్ాము
కాని అగస్టిరన్ యొకు దృకపథము దీనిని మించినదిగా ఉనిది. దెవి
ై క పతరర్ప్
ే ణ వలన బెైబిలులోని అనేక
వాకయ భాగములు ప్లు అర్ా ములను ప ందుకున ియని అతడు నమాుడు. బెైబిలు యొకు మానవ
ర్చయితలు మనకు తెల్వయజేయదలచిన ఆలోచనల మీద దృషిరపట్ర కుండ , దదవుడు యోచించిన అనేక
అర్ా ముల మీద మన దృషిరని ఉంచ లని అగస్టిరన్ నమాుడు. ఆయన అభిపారయములను మర్శయు అనుసంధ న
అభిపారయములను మనము “సాంప్రద యిక బహుసంయోజకము” అని పిలుదే ము, అనగా బెైబిలు వాకయ
భాగములు దదవుని యొదే నుండి వచుుచునివి కాబట్ిర వాట్ిలో అనేక సాాయిలు కల్వగశన అర్ా ము లేక విలువ
ఉనిది.
ఈ సాంప్రద యిక బహుసంయోజకము యొకు అతయంత ప్రస్టిదధ గ
ి ాంచిన వయకీ్కర్ణ జఞన్ కస్టిియన్
ప్రవశ
ే పట్ిర న కావడిరగ అని పిలువబడిన అనువాద ప్దధ తి కావచుు. ఈ ప్దధ తి ప్రకార్ం, ప్రతి లేఖ్న భాగముకు
కూడ న లుగు వేర్ేవర్మ భావములు ఉనిట్ట
ో చూడ ల్వ. మొదట్ిది, అక్షర్ార్ా భావము అనగా లేఖ్న భాగము
యొకు సామానయ లేక సూట్ెన
ై అనువాదము. ర్ండవది, దృషారంత భావము అనేది స్టద
ై ధ ంతిక సతయము కొర్కు
లేఖ్న భాగములను ఉప్మాలంకార్ములుగా అనువదించింది. మూడవది, ర్ూప్క లేక నైతిక భావము అనేది
కైస్వ సవభావమునకు నతి
ై క మార్గ దర్ికాలను ఇచిుంది. మర్శయు న లగ వది, సాదృశయ భావము అనేది కడవర్శ
దినములలో దదవుని వాగాేనములు నర్వేర్ుబడు భ్విషయతు
్ ప్ర్శప్ూర్ణ తను గూర్శు మాట్ాోడు విధ్ముగా లేఖ్న
భాగములను అనువదించింది.

కావడిరగ యొకు వివర్ములు మర్శయు సాంప్రద యిక బహుసంయోజకములోని ఇతర్ వయకీ్కర్ణములు
మన ఉదదేశముల కొర్కు అంతగా పారముఖ్యమన
ై వి కావు, మర్శయు అనేక మంది ర్చయితలు వీట్ిని ఇతర్
సా లములలో వివర్శంచ ర్మ. ప్ునర్మదధ ర్ణ సమయమునకు, చ లా వర్కు, బెైబిలు భాగముల యొకు అర్ా ములు
నేడు మనము సామానయ లేక సాధ ర్ణ అర్ా ము అని పిలచుకునే ద నికి మించిపల యాయని కాథల్వక్స
వేద ంతశాస్ రవత
ే ్ లు నమాుర్నే అవగాహన మాతరమే ఇకుడ మనకు అవసర్మైయునిది. మర్శయు
ముఖ్యముగా, ఈ అదనప్ు అర్ాములు బెైబిలు ర్చయితలు తెల్వయజేయగోర్శన అర్ా ము మీద
ఆధ ర్ప్డియుండలేదని వార్మ నమిునట్ట
ో అనిపిస్ ుంది. వాస్ వానికి, లేఖ్న భాగము యొకు అక్షర్ార్ా లేక
సామానయ అర్ా ము గంభీర్మైన వేద ంతశాస్ ర విశలోషణకు సర్శపల దని చ లా సార్మో ప్ర్శగణంచబడుతుంది.
బదులుగా, వేద ంతశాస్ రవేత్లు ద గశయుని లోతెన
ై అర్ా ములకు విలువనిచుుట్కు పలర తిహించబడిర్శ,
ఎందుకంట్ే అవి దదవుని మనసుి యొకు లోతును సంఘమునకు బయలుప్ర్చ యి.
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అసపషరత
లేఖ్నము యొకు పతరర్ణ మర్శయు అర్ా ము మీద మధ్యకాల్వక అవగాహన బెైబిలు యొకు మర్ొక
గుణము మీద మితిమీర్శన ఉదా ట్నను ఉంచుట్కు ద ర్శతీస్టింది: ద ని అసపషరత. విశలషమన
ై అసాధ ర్ణ
మళకువలు ఇవవబడిన వార్శకి మినహా బెైబిలు అతయంత అసపషరమైన ప్ుస్ కముగా ప్ర్శగణంప్బడింది.
ప్ునర్మదధ ర్ణకు ముందు నివస్టించిన సగట్ట కస
ై ్ వునికి బెైబిలులోని విషయములు అసపషరముగా
కనిపించ యి అను విషయం మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. మొదట్ి సాానంలో, బెైబిళళు ఆ ర్ోజులోో ఎంత
తకుువగా ఉండదవంట్ే ఇంచుమించు ఎవర్శకీ అందుబాట్టలో ఉండదవి కావు. అంతదగాక, లేఖ్నము మర్శయు
వేద ంతశాస్ రమునకు ఆ దినములలో లాయట్ిన్ పారథమిక భాషగా ఉండదది, మర్శయు ద నిని ప్ూర్శ్గా
ఉప్యోగశంచుట్కు ఉనిత చదువులు చదువుకునివార్మ మినహా ఎవవర్శకీ లాయట్ిన్ అర్ా మయియయది కాదు.
కాబట్ిర , ఆ కాలములో ఒక సగట్ట కైస్వునికి బెైబిలు ఒక మూయబడిన ప్ుస్ కముగా ఉనిదని మనము
అర్ా ము చదసుకోవచుు.
కాని బెైబిలు చదువుట్కు సామర్ా యము మర్శయు అవకాశము ఉని వార్శకి కూడ లేఖ్నములు
అసపషరముగా అనిపించదవి. ఒక సామానయ ఊహకు ద గశయుని అనేక ప ర్లు కల్వగశన అర్ా మును దదవుడు
లేఖ్నములకు ఇచ ుడు.
ఒకర్మ మూయబడిన ఖ్జఞన కల్వగశన ఒక పట్ెర యొకు చితరమును మీకు చూపించి ద ని లోప్ల
ఏముందో చెప్పమని మిముును అడిగశన సందర్భమును ఊహించుకోండి. అవును, ఆ ఖ్జఞన ద గశయునిది
కాబట్ిర పట్ెర లోప్ల ఏమునిదో కనుగొనుట్ అసాధ్యమవుతుంది. మధ్యకాల్వక సంఘములో బెబి
ై లు ప్ర్శస్టా తి
ి
కూడ ఇలాంట్ిదద.
ప్ునర్మదధ ర్ణ న ట్ికి, బెైబిలు యొకు అసపషరతను గూర్శున నముకము వేద ంతశాస్ ర అభివృదిధ మీద
బెైబిలు ఆచర్ణ తుక లేక నిజమైన అధికార్మును కల్వగశయుండుట్ను అసాధ్యము చదస్టింది. సపషరముగా,
బెైబిలు అనేది కస
ై ్ వ వేద ంతశాస్ రమునకు దదవుడు పతరర్ప
ే ించిన ఒక ఖ్జఞన పట్ెర గా మాతరమే మిగశల్వపల యింది.
కాని అనిి ఆచర్ణ తుక ఉదదేశముల కొర్కు, బెైబిలు మూయబడినది; అది ఎంత అసపషరముగా ఉండదదంట్ే అది
వేద ంతశాస్ రవత
ే ్ లను వార్శ అనేవషణలలో నడిపించగల్వగేది కాదు.
లేఖ్నము యొకు అధికార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక అభిపారయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు
మన ర్ండవ విషయమును చూచుట్కు మనము స్టిదధముగా ఉన ిము: మధ్యకాల్వక సంఘములో సంఘ
వేద ంతశాస్ రము యొకు అధికార్ము.
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సంఘము యొకు అధికార్ము
సంఘ అధికార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక అభిపారయము మధ్యకాల్వక లేఖ్న స్టిదధ ంతము లేవనతి్ న
సమసయలకు విర్మగుడుగా అభివృదిధ చదయబడింది. బెైబిలు అసపషరమన
ై దిగా ప్ర్శగణంచబడినది కాబట్ిర , అది
వేద ంతశాస్ రము మీద అధికార్ము కల్వగశనదిగా ప్ని చదయలేకపల యింది. ఇందుకు ఫల్వతంగా, సంఘ
అధికార్ము వేద ంతశాస్ రములో ఒక పారముఖ్యమన
ై పాతరను పల షించుట్ ఆర్ంభ్మయియంది.
ఈ సంఘ అధికార్ము యొకు ప్రతయద క పాతరను అర్ా ము చదసుకొనుట్కు, మనము ర్ండు దిశలను
చూదే ము: మొదట్ిగా, తమకు ముందు కాలములో సంఘము యొకు అధికార్మును గూర్శు మధ్యకాల్వక
వేద ంతశాస్ రవత
ే ్ లు ఎలా అర్ా ము చదసుకున ిర్మ; మర్శయు ర్ండవది, వార్మ సమకాలీన సంఘ అధికార్మును
ఎలా అర్ా ము చదసుకున ిర్మ. మునుప్ట్ి కాలములో సంఘ వేద ంతశాస్ రము యొకు అధికార్ముతో ముందు
మొదలపట్టరద ము.

మునుప్ట్ి అధికార్ములు
ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలానికి, మునుప్ట్ి కాలములోని సంఘ అధికార్మును గూర్శు కాథల్వక్స సంఘము ఒక
విశాలమన
ై ప్దధ తిని అభివృదిధ చదస్టింది. అవును, లేఖ్నములను వార్మ సంఘము యొకు వార్సతవములో ఒక
భాగముగా చూసార్మ. అయినను, మనము ముందు చూస్టినట్ట
ో , మధ్యకాల్వక సమయము న ట్ికి, లేఖ్నముల
యొకు బో ధ్లు ఎంత అసపషరముగా మార్ాయంట్ే మార్గ దర్ికము కొర్కు ఇతర్ వనర్మల యొకు అవసర్ము
కల్వగశంది. దీనికి ప్ర్శణ మముగా, వార్మ దదనిని నమువల నో తెలుసుకొనుట్కు మధ్యకాల్వక వేద ంతశాస్ రవేత్లు
సంఘ వేద ంతశాస్ రము యొకు చర్శతరను ప్ర్శశీల్వంచుట్ ఆర్ంభించ ర్మ. మర్శయు వార్శలో ఎకుువ మంది సంఘ
చర్శతరను ఆయన ప్రజలను సతయ మార్గ ములలో నడిపించు దదవుని చర్శతరగా చూచ ర్మ. ఈ కార్ణము చదత,
సంఘము మునుప్ు బో ధించిన విషయములు మధ్యకాల్వక వేద ంతశాస్ రవేత్లకు ర్ండు విధ్ములుగా ఆసకి్ని
కల్వగశంచ యి.
ఒక వప్
ై ు, ఆదిమ సంఘ పితర్మలకు ఎకుువ ధ యస ఇవవబడింది. పల ల్వకార్డప, ఇగేిషియస్, ఐర్ేనియస్,
తెర్్ మలుో మర్శయు జస్టిరన్ మార్శరర్డ, మర్శయు తర్మవాత సంఘ పితర్మల ైన అగస్టిరన్, అథనేషియస్ మర్శయు జర్ోం
వంట్ి మనుషుల యొకు ర్చనలు — వీర్మ సంఘము యొకు ప్లు కీమములను గూర్శున నమిుకల మీద
లోతెైన ప్రభావమును చూపార్మ. ఇప్ుపడు, ఈ పితర్మలు సాధ ర్ణముగా సర్వజుాలుగా ప్ర్శగణంచబడర్మ,
మర్శయు సంఘము యొకు వేర్ేవర్మ శాఖ్లు వేర్ేవర్మ పితర్మల సంప్రద యములకు పారథ నయతనిసా్ర్మ.
అయినను, మునుప్ట్ి కాలములోని ఈ గొప్ప వేద ంతశాస్ రవత
ే ్ లకు దదవుడు విశలషమన
ై మళకువలను
అనుగీహించ డని మర్శయు సంఘము వార్శ బో ధ్నలకు ప్రతదయకమైన ఆసకి్ని చూపించ లని చ లా వర్కు
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ఊహించబడినది. ఆదిమ సంఘ పితర్మల నుండి ఏదో ఒక విధ్మైన సమర్ాన లేకుండ చ లా అర్మదుగా
మధ్యకాల్వక వేద ంతశాస్ రవేత్లు వేద ంతశాస్ ర ప్రకట్నలను చదశార్మ.
మర్ొక వప్
ై ు, మధ్యకాల్వక సంఘము సంఘము యొకు ఎకుయమినికాల్ సభ్ల మీద మర్శ ఎకుువగా
ఆధ ర్ప్డింది: నైకయ
ి సభ్, కోన్ింట్ోిపల్ సభ్, ఛ ల్విడో న్ సభ్. ఈ సభ్లు మర్శయు ఇతర్ సభ్లలో
చదయబడిన నిర్ాార్ణలను చ లా గంభీర్ముగా తీసుకునేవార్మ. అనిి అభాయస్టిక ఉదదేశముల నిమిత్ ం,
మధ్యకాల్వక వేద ంతశాస్ రవేత్లు వాట్ిని బెైబిలు బో ధ్నల యొకు నిసిందదహమన
ై కోీడీకర్శంప్ులుగా
ప్ర్శగణంచ ర్మ. వాట్ికి అసముతి తెలుప్ుట్ను కీస
ీ ్ ు మర్శయు లేఖ్నములకు అసముతి తెలుప్ుట్కు
సమానంగా భావించదవార్మ.
శత బే ములు గడుచుచుండగా, పితర్మల యొకు అనేక బో ధ్లు మర్శయు ఎకుయమినికల్ సభ్ల యొకు
ఆవిషుర్ణలు అధికార్శక సంఘ సాంప్రద యములుగా ర్ూప ంద యి. మర్శయు ఈ సాంప్రద యములు
బలప్ర్చబడగా, అవి సంఘము యొకు విశాలమన
ై స్టిదధ ంతములను ర్ూప ందించుట్లో సహాయప్డ్ యి. ఈ
సంఘ స్టిదధ ంతములను మానవులు సాాపించిన నిర్భలమైన వేద ంతశాస్ రముగా ప్ర్శగణంచలేదు గాని,
లేఖ్నములతో సమానతవము కల్వగశయుని వేద ంతశాస్ రముగా ప్ర్శగణంచ ర్మ. వాస్ వానికి, అనిి ఉదదేశముల
కొర్కు, లేఖ్నముల సాానములో సంఘ స్టిదధ ంతములను ఉప్యోగశంచుట్ ఆర్ంభించ ర్మ. ప్ునర్మదధ ర్ణకు
ముందు నముకమన
ై కస
ై ్ వులు “బెైబిలు ఏమి చెబుతుంది?” అని అడిగే అవకాశము లేదు గాని, “సంఘము
ఏమి చెబుతుంది?” అని మాతరమే అడగవలస్టియుండదది.
మధ్యకాల్వక సంఘమునకు మునుప్ట్ి కాల సంఘ అధికార్ములు ఎంతో పారముఖ్యమైయున ి, ఆ
సమయములో లేఖ్న స్టిదధ ంతము సమకాలీన సందర్భములో ఉనిత వేద ంతశాస్ ర అధికార్ము యొకు
అవసర్తను కూడ సృషిరంచింది.

సమకాలీన మధ్యకాల్వక అధికార్ములు
సపషరముగా, సంఘము స్టిదధ ంత ప్ర్ంగా మాతరం బెైబిలు యొకు అధికార్మును ఉదా ట్ించుట్ను
కొనసాగశంచింది. అయితద మునుప్ట్ి కాలములో నిర్ణయించబడని సమకాలీన సమసయల విషయములో మాతరం
సంఘమునకు మార్గ దర్ికమును ఇచుుట్లో బెైబిలు అసపషరతను కనుప్ర్చింది. కాబట్ిర , ప్రస్ ుత వేద ంతశాస్ ర
వివాదముల విషయములో సంఘము ఏ విధ్ముగా మార్ాగదర్ికమును ప ందవలస్టియుండినది?
సులువుగా చెబితద, సంఘము యొకు అధికార్ కీమములో సజీవ అధికార్ముల వయవసా ను దదవుడు
సాాపించ డని మధ్యకాల్వక వేద ంతశాస్ వేత్లు నమాుర్మ, మర్శయు ఈ అధికార్ కీమము కీీస్ ు శర్రర్మునకు
నిసిందదహమన
ై బో ధ్నను ఇచిుంది. ప్రస్ ుత వివాదములను ప్ర్శషుర్శంచు అధికార్ము యాజకులు,
బిషప్ుపలు మర్శయు సంఘము యొకు సర్వజా అధికార్శగా అనేకుల ద వర్ా ప్ర్శగణంచబడిన ప ప్ లకు
ఇవవబడింది. ఒక వేద ంతశాస్ ర నిర్ణ యమును నిర్ాార్శంచవలస్టివచిునప్ుపడు, విశావసులు “బెబి
ై లు ఏమి
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చెబుతుంది?” అని అడిగే అధికార్మును కల్వగశయుండలేదు. బదులుగా “సంఘము యొకు అధికార్ కీమము
ఏమి చెబుతుంది?” అని అడుగునట్ట
ో వార్మ పలర తిహింప్బడదవార్మ.
కొనిి దశాబే ముల కిీతం తూర్మప ఐర్ోపాలో కాథల్వక్స జన భా ఎకుువగా ఉని దదశములో వీధి సువార్్ ను
ప్రకట్ించువానిగా స్టతవచదసాను. ఒక సందర్భములో, ఒక యవనసు్నికి నేను ఒక బెైబిలు ఇవవబో యాను.
అతడు మాట్ాోడుట్ మానివేశాడు, మర్శయు బెైబిలును తిర్సుర్శంచ డు. “న కు బెైబిలు అర్ా ము కాదు. మా
యాజకుడు న కు ద ని అర్ా ము చెపాపల్వ.” అని అతడు న తో అన ిడు. “లేదు, నీవు ద నిని అర్ా ము
చదసుకోవచుు,” అని నేను అతనితో చెపాపను మర్శయు బెైబిలులోని యోహాను 3:16 తెర్చి “ఈ వచనమును
ఏమి చెబుతునిదో చదివి చెప్పమని” అడిగాను. అతడు ఎంతో ఏకాగీతతో యోహాను 3:16ను చదివి, “దీని
అర్ా ము ఏమిట్ో నేను గీహించలేనని నీకు చెపాపను కద ; న స్టతవకుడు న కు దీనిని వివర్శంచ ల్వ” అని అతడు
అన ిడు. ఈ యవవనుడు ఆధ్ునిక యుగములో నివస్టిస్ ునిప్పట్ికీ, బెైబిలు ప్ట్ో అతడి ధో ర్ణ
మధ్యకాలములోని అనేక మంది పాశాుతయ కస
ై ్ వులను పల ల్వయునిది.
దదవుని చిత్ మును అర్ా ము చదసుకొనుట్కు సంఘ అధికార్ములు మాతరమే మార్గ మైతద, సామానయ
కైస్వులు బెైబిలు ప్ట్ో ధ యస చూప్ుట్కు ఏ మంచి కార్ణమూ లేదు. కాబట్ిర , లేఖ్నములు గాక సంఘము
యొకు అధికార్శక అధికార్ కీమము సమకాలీన వేద ంతశాస్ రమునకు సర్వజా మన
ై మార్గ దర్శిగా ప్ని చదస్టింది.
ఈ మధ్యకాల్వక ధో ర్ణులను దృషిరలో పట్టరకొని, ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో బెైబిలు అధికార్మును మర్శయు
సంఘ అధికార్మును అర్ా ము చదసుకొనిన విధ నమును మచుుకొను స్టిాతిలో మనము ఉన ిము.

ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ వాదము
అనేక విధ లుగా, కాథల్వకుులు మర్శయు పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో మధ్య తల తి్ న వివాదమునకు అధికార్మును
గూర్శున ప్రశి కేందరమైయునిది. బెైబిలు సంఘమునకు మార్గ దర్శిగా ప్ని చదస్ ుంద లేక భ్ూత వర్్ మాన
సంఘ అధికార్మును శాస్టిస్ ుంద ?
మొదట్ిగా మనము బెైబిలు అధికార్మును గూర్శు పర ట్ెస్టర ంట్ అభిపారయమును చూదే ము, మర్శయు
ర్ండవదిగా సంఘ అధికార్మును గూర్శు పర ట్ెస్టర ంట్ అధికార్మును చూదే ము. లేఖ్నము యొకు
అధికార్మును గూర్శు పర ట్ెస్టర ంట్ అభిపారయమును మొదట్ చూదే ము.
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లేఖ్నము యొకు అధికార్ము
మనము ముందు చూస్టినట్ట
ో , లేఖ్నము ప్ట్ో మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స అభిపారయము అనేక పారముఖ్యమైన
విధ్ములలో తీవరముగా ఉనిది. ఈ భాగంలో, పతరర్ణ, అర్ా ము మర్శయు లేఖ్నము యొకు సపషరతలను
గూర్శున స్టిదధ ంతములను ప్ునర్శిర్శుంచుట్ ద వర్ా ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో ఈ తపిపదములకు సపందించ ర్ని
మనము చూసా్ము. మొదట్ పతరర్ణ స్టిదధ ంతమును ప్ర్శగణంచుద ము.

పతరర్ణ
మధ్యకాల్వక వేద ంతశాస్ రవేత్ల వల నే, లేఖ్నములకు దెవి
ై క మర్శయు మానవ మూలములు కలవని
ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు కూడ నమాుర్ని ఆర్ంభ్ములోనే మనము తెల్వయజేయవలస్టియునిది. మర్ొక వప్
ై ు,
వార్మ బెైబిలును దదవుని యొదే నుండి వచిున అసామానయమన
ై ప్ుస్ కముగా ప్ర్శగణంచ ర్మ. లేఖ్నములు
దదవుని ప్రజల యొదే కు దెవి
ై క పతరర్ణ ద వర్ా వచ ుయని లూథర్డ, జ్వవనిలి, మర్శయు కల్వవన్ ధ్ృడముగా
ఉదా ట్ించ ర్మ. 2 తిమోతి 3:16లోని అప స్ లుడెన
ై పౌలు యొకు మాట్లను వార్మ అతి గంభీర్ముగా
ప్ర్శగణంచ ర్మ.
. . . దెైవావేశమువలన కల్వగశన ప్రతిలేఖ్నము ఉప్దదశించుట్కును, ఖ్ండించుట్కును,
తప్ుప దిదే ుట్కును, నీతియందు శిక్షచదయుట్కును ప్రయోజనకర్మై యునిది (2
తిమోతి 3:16).
ఈ వాకయ భాగము బో ధించుచునిట్ట
ో , లేఖ్నములు దదవుని యొదే నుండి కల్వగశనవి, మర్శయు ప్ూర్శ్గా
ఆధ ర్ప్డదగశన విశలష ప్రతయక్షతను దదవుని ప్రజలకు ఇచుుట్కు అవి ర్ూప ందించబడినవి.
దదవుని హస్ ము లేఖ్నములను తపిపదముల నుండి కాపాడెనని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు నమాుర్మ.
వర్్ మాన, భ్ూత, భ్విషయత్త్ కాలములను గూర్శు దదవుడు అసామానయమైన ర్రతిలో బెైబిలు ర్చయితలకు
సమాచ ర్మునిచ ుడు, మర్శయు వార్మ వారస్టిన ప్రతిది సతయమగునట్ట
ో ఆయన వార్శ ర్చనలపై న యకతవం
వహించ డు. అనిిట్ి కంట్ే ముఖ్యముగా, దెవి
ై క పతరర్ణ లేఖ్నములకు సాట్ిలేని, నిసిందదహమైన
అధికార్మును ఇచిుంది.
అయితద లేఖ్నముల యొకు మానవ ర్చయితలు బెైబిలు యొకు అంశములు మర్శయు అర్ా ము
విషయములో విశలషమన
ై తోడ పట్టను ఇచ ుర్ని గుర్శ్ంచుట్ ద వర్ా ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు మధ్యకాల్వక సంఘము
చదస్టన
ి తపిపదములను నివార్శంచ ర్మ. బెైబిలును ప్ర్లోకము నుండి ఊడిప్డిన ఒక ప్ుస్ కముగా
ప్ర్శగణంచకుండ , లేఖ్నములు చ ర్శతిరక ప్రకిీయలో మానవ సాధ్నముల ద వర్ా వచ ుయని ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో
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వకాుణంచ ర్మ. మానవ కర్్ ృతవము గూర్శున ఈ విషయము యియసు మర్శయు బెైబిలు ర్చయితలు బెబి
ై లు ప్ట్ో
చూపిన ధో ర్ణలో సపషరముగా కనప్డుతుంది.
ఉద హర్ణకు, మత్ యి 22:41-45లో మనము ఇలా చదువుత ము:
ఒకప్ుపడు ప్ర్శసయుయలు కూడియుండగా యియసు వార్శని చూచి కీస
ీ ్ ునుగూర్శు మీకేమి
తోచుచునిది? ఆయన ఎవని కుమార్మడని అడిగను. వార్మ ఆయన ద వీదు
కుమార్మడని చెపపి ర్శ. అందుకాయన ఆలాగైతద నేను నీ శతురవులను నీ పాదముల కిీంద
ఉంచువర్కు నీవు న కుడిపార్ివమున కూర్ముండుమని ప్రభ్ువు న ప్రభ్ువుతో
చెపపను అని ద వీదు ఆయనను ప్రభ్ువని ఆతువలన ఏల చెప్ుపచున ిడు? . . . అని
వార్శనడిగను.
(మత్ యి 22:41-45)
ఈ వాకయభాగములో యియసు కీర్్నలు 110:1ని ఉప్యోగశస్ ూ, ఈ లేఖ్న భాగము యొకు మానవ
ర్చయితయిన
ై ద వీదు వప్
ై ు దృషిర మళ్లో స్ ూ ప్ర్శసయుయలను విచిినిం చదశాడు. మస్ట్ియ ద వీదు యొకు
వంశసుాడెైయుంట్ాడని యియసు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు ఇర్మవుర్మ ఒప్ుపకున ిర్మ. కాని మొదట్ి శత బే ప్ు
పాలస్ట్్ నలో, ద వీదు సామానయముగా అతని యొకు వార్సులను “ప్రభ్ువు” అని పిలచియుండదవాడు కాదు.
కాబట్ిర , ద వీదు ఈ బిర్మదును తన కుమార్మనికి ఎందుకు ఇచ ుడో వివర్శంచమని యియసు
ప్ర్శసయుయలను కోర్ాడు. ఇకుడ లేఖ్నము యొకు అర్ా ము కొంత వర్కు ద ని మానవ ర్చయిత యొకు జీవిత
వివర్ణల మీద ఆధ ర్ప్డియుని సతయము మీద యియసు యొకు తర్ుము ఆధ ర్ప్డినదని గమనించండి.
ఇలాంట్ి ఉద హర్ణలు బెైబిలు ర్చయితలు మర్శయు పాతరల ైన మోషత, యిషయా, యిర్రుయా, ద వీదు, పౌలు
మర్శయు దదవుని వాకయము యొకు ఇతర్ మానవ సాధ్నములలో విర్శవిగా ఉన ియి. ఈ మానవ సాధ్నములు
లేఖ్నముల ప్ట్ో గొప్ప వయకి్గత తోడ పట్ో ను ఇచ ుర్మ.
ఈ ఉద హర్ణలు మర్శయు ఇతర్ ఉద హర్ణల ద వర్ా, లేఖ్నములు నిజమన
ై మానవ
సందర్భములలో నుండి ప్ుట్ారయని, మర్శయు కొనిి ప్రతయద కమైన చ ర్శతిరక సందర్భముల కొర్కు వార్మ వాట్ిని
ర్చించ ర్ని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు సర్శగానే నిర్ాార్శంచ ర్మ. కస
ై ్ వులు లేఖ్నములను సర్శగా అర్ా ము చదసుకోవాలంట్ే,
వార్మ కేవలం లేఖ్నము యొకు దెైవిక మూలముల మీద మాతరమే గాక, మానవ, చ ర్శతిరక మూలముల మీద
కూడ ఉదా ట్న చూప్వల ను.
బెైబిలు పతరర్ణ యొకు మానవ కోణమునకు పారముఖ్యతనిచుుట్ ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లకు కేవలము ఒక
స్టిదధ ంతము మాతరమే కాదు; వార్మ లేఖ్నముల యొకు అర్ా మును గూర్శు ఆలోచించిన విధ నము మీద కూడ
అది ప్రభావము చూపింది.
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అర్ాము
మనము ఈ విషయమును ఇలా కోీడీకర్శంచవచుు: బెైబిలులోని ద గశయుని దెవి
ై క అర్ా ముల కొర్కు
వదకుట్ ద వర్ా మధ్యకాల్వక ర్ోమన్ కాథల్వక్స వాదమును అనుసర్శంచుట్కు బదులుగా, ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు
తమ అనువాదములనిిట్ిని బెబి
ై లు భాగముల యొకు అక్షర్ార్ా భావము మీద, అనగా తమ వాస్ విక శోీతలకు
బెైబిలు యొకు మానవ ర్చయితలు తెల్వయజేయుట్కు ప్రయతిించిన అర్ా ము మీద స్టిార్ప్ర్చుట్కు
ప్రయతిించ ర్మ.
ఇప్ుపడు, ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో లేఖ్న అర్ా ము కొర్కు మధ్యకాల్వక ప్దధ తుల నుండి ప్ూర్శ్గా విడిపల లేదని
మనము తెలుసుకోవాల్వ. కొనిి సార్మో, సాంప్రద యిక బహుసంయోజకము యొకు గుర్మతులు ప్ునర్మదధ ర్ణ
ర్చనలలో కూడ కనిపించ యి. ఉద హర్ణకు, కీర్్నలు గీంథము మీద లూథర్డ వారస్టిన వాయఖ్ాయనము ఈ
అనువాద ప్దధ తి మీద నిర్ంతర్ ఆధ ర్మును చూపిస్ ుంది. అయినను, తమ కాథల్వక్స సహచర్మల కంట్ే
ఎకుువగా ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు మానవ ర్చయితలు తెల్వయజేస్టిన అర్ా ము మీద ఎకుువ ఉదా ట్నను ఉంచ ర్ని
మనము చెప్పవచుు. మర్శయు, చ లా వర్కు, లేఖ్న భాగముల యొకు అనేక అనువర్్ నములను వార్మ
లేఖ్న భాగము యొకు అర్ా ము మీద ఆధ ర్శతము చదశార్మ. పర ట్ెస్టర ంట్ో కు, ఈ చ ర్శతిరక దృషిర అనువాదమునకు
కేందరమైయుండెను.
బెైబిలు వాకయ భాగముల యొకు అక్షర్ార్ా లేక సవచి అర్ా ము మీద ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణ పట్ిర న
ఉదా ట్నను అర్ా ం చదసుకొనుట్కు, ఈ వాయఖ్ాయన ప్దధ తి 15వ శత బే ములోని ప్ునర్మజీీ వనోదయమం ద వర్ా
ప్శిుమ ఐర్ోపాలో ముందుగానే పారర్ంభ్మైనదని జఞాప్కము చదసుకొనుట్ సహాయప్డుతుంది.
ప్ునర్మజీీ వనోదయమం లేక “ప్ునర్ీ ను” అను పతర్మ ప్ునర్మదధ ర్ణకు ముందు ప్శిుమ ఐర్ోపాలో చోట్ట
చదసుకుని సాంప్రద యిక ర్ోమ మర్శయు ముఖ్యముగా గరీకు సాహితయము మర్శయు సంసుృతి ప్ట్ో కల్వగశన
నూతన ఆసకి్లో నుండి వలువడింది. ప్ునర్మజీీ వనోదయమమునకు ముందు, ప్ండితులు చ లా వర్కు ప్ుర్ాతన
గరీకు ర్చనలను అనువాదముల ద వర్ానే నేర్ముకున ిర్మ, మర్శయు ఆ అనువాదములు కూడ చ లా వర్కు
సంఘము యొకు ప్ర్యవేక్షణలో జర్శగాయి. వేర్ేవర్మ సమయాలలో, సంఘము ఆచర్ణ తుకముగా పాోట్ో,
అర్శసర ల ట్ిల్ మర్శయు ఇతర్మలకు బాపి్ సుమిచిుంది, తద వర్ా వార్మ కైస్వ స్టిదధ ంతమును సమర్శాస్ ునిట్ట
ో
అనువదించింది. కాని ప్ునర్మజీీ వనోదయమ కాలములో, సాంప్రద య కాలములోని ప్ుర్ాతన ర్చనలను
సంఘము యొకు ప్ర్యవేక్షణ లేకుండ త ము కోర్శన విధ్ముగా అర్ా ము చదసుకొనుట్లో మదే తునిచుు
సహాయకులను అనేక మంది ప్ండితులు కనుగొన ిర్మ. మర్శయు ఆ ర్చనలను వాస్ విక ర్చయితలు ఇచిున
అర్ా ములో అనువదించుట్ ఆర్ంభించ ర్మ. ఫల్వతంగా, ఉనిత విలువలు గల సాంప్రద యిక సాహితయము యొకు
అనువాదములు ద ని యొకు చ ర్శతిరక అర్ా ము మీద దృషిర పట్టరట్ ఆర్ంభించ యి, మర్శయు ఇవి సంఘము
యొకు బో ధ్నలకు సంప్ూర్ణ భినితను చూపాయి.
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ఇప్ుపడు, ప్ునర్మజీీ వనోదయమ కాలములో, హెబ్రర మర్శయు గరీకు బెైబిళు యొకు నూతన ప్రతులు కూడ
ముదిరంచబడ్ యి మర్శయు లేఖ్నము యొకు అనువాదములో ఇది ఒక గొప్ప మార్మపను తెచిుంది. మనము
ఇంతకు ముందు చూస్టినట్ట
ో , ఈ దినములకు ముందు, బెైబిలు భాగములు సంఘము యొకు
మార్గ దర్ికములో మర్శయు సంఘ స్టిదధ ంతములకు అనుగుణంగా అనువదింప్బడదవి. అయితద
ప్ునర్మజీీ వనోదయమ నియమములను అనుసర్శస్ ూ, అనేకమంది బెైబిలు ప్ండితులు, ముఖ్యముగా పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో ,
లేఖ్నమును సంఘము యొకు నియంతరణ లేకుండ చదువుట్ ఆర్ంభించ ర్మ మర్శయు లేఖ్నముల యొకు
అనువాదములను వాస్ విక చ ర్శతిరక అర్ా ము మీద ఆధ ర్ము చదయుట్కు వార్మ ప్రయతిించ ర్మ.
వాస్ విక అర్ా ము లేక అక్షర్ార్ా భావమును అనిి అనువాదములకు మూలముగా చదయు పర ట్ెస్టర ంట్
ధో ర్ణ లేఖ్నము యొకు అర్ా మును గీహించుట్లో ఒక గొప్ప మార్మపలోనికి నడిపించింది. ప్రతి బెైబిలు
భాగమునకు ఒక ఐకయ సంబంధిత అర్ా మును గూర్శు పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో మాట్ాోడ ర్మ.

వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ అఫ్ ఫయిత్త యొకు మొదట్ి అధ యయం తొమిుదవ భాగం చెబుతునిట్టో,
ఒక లేఖ్న భాగము యొకు నిజమైన మర్శయు సంప్ూర్ణ మన
ై భావము . . . అనేకము
కాదు, కాని ఒకట్ే.
ఈ దృకపథమును మనము అర్ాము యొకు “ఏకసంయోగ” అభిపారయము అని పిలువవచుు.
అవును, బెైబిలు భాగములు చ లా సార్మో అక్షర్ార్ా భావము యొకు సామానయ విశలోషణ సూచించు ద ని
కంట్ేఎకుువ విషయాలను తెల్వయజేస్ ాయని పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో గీహంి చ ర్మ. లేఖ్నములలోని వాకయ భాగములకు వార్శ
దినములలో వాస్ విక ర్చయితలు అర్ా ము చదసుకొనిన ద ని కంట్ే ఎకుువగా కైస్వ సత యలకు
ముడిప్డియుని అనేక భావములు ఉంట్ాయి. అయితద ఈ భావములనిియు ఏక, సతయ, సంప్ూర్ణ అర్ా ములో
భాగమైయునివి, ఎందుకంట్ే అవి లేఖ్నముల యొకు అక్షర్ార్ా భావమునకు తోడపడత యి.
పతరర్ణలోని మానవ పాతర మర్శయు లేఖ్నము యొకు ఐకయ అక్షర్ార్ా భావమును ఉదా ట్ించుట్తో పాట్ట,
పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో లేఖ్నము యొకు సపషరతను కూడ ఉదా ట్ించ ర్మ.

సపషరత
లేఖ్నములను సపషరత లేనివిగాను అధికార్శక సంఘ అనువాదము యొకు అవసర్త ఉనివిగాను
చూచుట్ కంట్ే, బెైబిలు గీహింప్దగశనదని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు తర్శుంచ ర్మ. బెైబిలు సపషరతను గూర్శు పర ట్ెస్టర ంట్
స్టిదధ ంతమునకు అనేక విషయములు తోడ పట్టనిచ ుయి.
మొదట్ి సాానంలో, విర్శగశగా అందుబాట్టలో ఉండిన సులువుగా మోయగల ట్ెైప్ు ముదరణ యంతరములు
అనేక బెైబిళో ను అందుబాట్టలోనికి తెచ ుయి. మర్శయు బెైబిళళు అందుబాట్టలో ఉండుట్ వలన కైస్వులు
సవయంగా బెైబిలును చదువుట్ మర్శయు లేఖ్నములు అసపషరమైనవి అని కాథల్వక్స సంఘము చెపపి న
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మాట్లు నిజమో కాదో విశలోషించుట్ సాధ్యమయాయయి. ర్ండవ సాానములో, ధెైర్యముగల మార్గ దర్ికులు
సామానయ మానవుల భాషలలోనికి లేఖ్నములను అనువదించుట్ ఆర్ంభించ ర్మ మర్శయు లేఖ్నము యొకు
సపషరతను సవయంగా ప్ర్రక్ించుట్కు ప్రజలకు అవకాశం లభించింది. మూడవ సాానంలో, స్టనిస్ ల్వట్ర్ల్వస్ మీద
ప్ునర్మదధ ర్ణ పట్ిర న దృషిర ప్ర్రక్ంి చగల మర్శయు ప్ర్శశోధింప్బడగల వాట్ి మీద తమ అనువాదములను
నిలుప్ునట్ట
ో వేద ంతశాస్ రవేత్లను ప్ుర్శకొల్వపంది. బెైబిలులోని అర్ా మును తెలుప్ుట్కు వార్మ ఇక సంఘ
అధికార్ముల మీద ఆధ ర్ప్డవలస్టిన అవసర్ము లేకుండ పల యింది. ఈ విధ్ముగా లేఖ్నమును
ప్ర్రక్ించుట్ కాథల్వక్స అభిపారయమునకు భినిముగా బెైబిలు చ లా సపషరమన
ై దనే అవగాహన ప్రజల మధ్య
విర్శవిగా కల్వగశంచింది.
నముకమైన ర్ోమన్ కాథల్వక్స వాడెన
ై , లూథర్డ ను మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్ణను వయతిర్ేకించిన, ఎర్ాసుస్
కూడ ఈ మాట్లు వారసాడు:
... ఒక న గల్వవాడు కూడ లేఖ్నములను అర్ా ము చదసుకోగలడు.
బెైబిలు యొకు సపషరతను ఉదా ట్ించుట్కు మర్శయు బెైబిలును కైస్వయము యొకు ఆచర్ణ తుక
అధికార్ముగా ప్ునఃసాాపించుట్కు ఈ సనిివేశములు పర ట్ెస్టర ంట్ో కు ఒక మార్గ మును తెర్చ యి. ఈ కొీత్
వాత వర్ణములో పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో బెైబిలును త జఞగా చదువుతుండగా, కాథల్వక్స సంఘము అసపషరమైనవని చెపపి న
అనేక ముఖ్యమైన లేఖ్న భాగములు నిజఞనికి సులువుగా అర్ా ము అయియయవని సపషరమయియంది. వార్మ ఎంత
ఎకుువగా బెైబిలు చదివితద, అంత ఎకుువగా బెైబిలు బో ధ్నలు సపషరముగా ఉన ియని పర ట్ెస్టర ంట్
అనువాదకులు కనుగొన ిర్మ. ఇప్ుపడు, ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు ఆదిమ దశాబాేలలో, బెైబిలు యొకు సపషరతను
గూర్శు పర ట్ెస్టర ంట్ట
ై ప్నిగా అనిపించింది: బెైబిలు
ో ఎంతో ఆశావాదుల ైయాయర్మ. అదంత వార్శకి చ లా సులువన
చదవండి మర్శయు దదవుని యొకు సపషరమైన ప్రతయక్షతను ద నికి అనుకూలప్ర్చండి.
కాని పర ట్ెస్టర ంట్ ఉదయమము లేఖ్నములతో ప్ని చదయుట్ కొనసాగశంచింది, పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో సవయంగా
లేఖ్నములను గూర్శు మర్శంత వాస్ వికతలను తెలుసుకున ిర్మ మర్శయు వార్మ బెైబిలులో సపషరత యొకు
సాాయిలను గూర్శు మాట్ాోడుట్ మొదలుపట్ారర్మ. బెైబిలులోని కొనిి భాగముల యొకు అర్ా ము ఇతర్
భాగముల కంట్ే సపషరముగా ఉనిదను విషయం మర్శంత తదట్యియి
ై యంది.
లూథర్నుో ఒక విషయమును, కాల్వవన్ వాదులు మర్ొక ద నిని, మర్శయు జ్వవనిలవ
ి ాదులు ఇంకొక
విషయమును నమాుర్ని సపషరమగుట్ ద వర్ా, బెైబిలు యొకు సపషరతను గూర్శు మునుప్ట్ి అతి
ఆశాజనకమైన అభిపారయము మర్శనిి ఉప్యోగకర్మైన అభిపారయములకు ద ర్శతీస్టింది. వాస్ వానికి, ఈ
మర్శంత ప్ర్శప్కవత చెందిన పర ట్ెస్టర ంట్ అభిపారయము మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు.
అప సు్లుడెన
ై పతతుర్మ కూడ 2 పతతుర్మ 3:16లో ఈ మాట్లు వారసూ
్ లేఖ్నములోని కొనిి
విషయములు మిగత విషయముల కంట్ే కఠశనమన
ై వని ఒప్ుపకున ిడు.
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అయితద [పౌలు ర్చనలలో] వాట్ిలో కొనిిసంగతులు గీహించుట్కు కషరమైనవి. వీట్ిని
విద యవిహీనులును, అస్టిార్మల ైనవార్మను, తకిున లేఖ్నములను అపార్ా ముచదస్టన
ి ట్ట
ో ,
తమ సవకీయ న శనమునకు అపార్ా ము చదయుదుర్మ (2 పతతుర్మ 3:16).
పతతుర్మ ఇకుడ ఎలా వారసు్న ిడో చూడండి: పౌలు యొకు ర్చనలనిి అర్ా ము చదసుకొనుట్కు
సులభ్మని అతడు చెప్పలేదు; అవనీి అర్ా ము చదసుకొనుట్కు కషరమని కూడ చెప్పలేదు. బదులుగా, పౌలు
ర్చనలలో కొనిి అర్ా ము చదసుకొనుట్కు కషరమని చెపాపడు.
అయితద అప్ుపడు, మధ్యకాల్వక సంఘమునకు భినిముగా, పర ట్ెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు బెబి
ై లును
సంఘ అధికార్ము కంట్ే ఎకుువగా హెచిుంచ ర్మ. వార్మ లేఖ్నములోని దదవుని ప్రతయక్షత నుండి
వేర్మచదయబడలేదని పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో గీహించ ర్మ. వార్మ లేఖ్నము యొకు సపషరతను ఉదా ట్ించ ర్మ మర్శయు
ఫల్వతముగా, సంఘ అధికార్ము కంట్ే పైగా బెైబిలు నిర్ంకుశమైన అధికార్ముగా ప్ునఃసాాపించబడింది.
లేఖ్నమును గూర్శు ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ అభిపారయమును మనము చూశాము కాబట్ిర , ఇప్ుపడు ఆదిమ
పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో సంఘ అధికార్మును ఎలా చూశార్మ అను విషయమును చర్శుంచు స్టిాతిలో ఉన ిము.

సంఘము యొకు అధికార్ము
మనము ముందు చూస్టినట్ట
ై నియమముగా బెబి
ై లును
ో గా, వేద ంతశాస్ రము యొకు నిసిందదహమన
ప్ునఃసాాపించుట్కు ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు లేఖ్నము యొకు పతరర్ణ, అర్ా ము మర్శయు సపషరతలను గూర్శు వార్మ
కల్వగశయుని అభిపారయముల మీద ఆధ ర్ప్డ్ ర్మ. అయినను, ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో సంఘ అధికార్మును
గూర్శున వేద ంతశాస్ రమును ప్ూర్శ్గా నిర్ాకర్శంచలేదు అను సతయమును మనము ఎర్శగశయుండ ల్వ.
భినిముగా, సంఘ వేద ంతశాస్ రమునకు గొప్ప అధికార్ము ఉనిదని పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో నమాుర్మ, కాని ఆ
అధికార్ము మాధ్యమికమన
ై ది మర్శయు లేఖ్న బో ధ్ల మీద ఆధ ర్ప్డియుంట్టందని వకాుణంచ ర్మ.
సంఘ అధికార్మును గూర్శు పర ట్ెస్టర ంట్ అభిపారయమును తెలుసుకొనుట్కు ర్ండు దిశలలో చూచుట్
సహాయప్డుతుంది: మొదట్ిగా, మునుప్ట్ి కాలము నుండి పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో సంఘ అధికార్మును ఎలా అర్ా ము
చదసుకున ిర్మ; మర్శయు ర్ండవది, సమకాలీన సంఘము యొకు అధికార్మును వార్మ ఎలా అర్ా ం
చదసుకున ిర్మ? మొదట్ిగా మునుప్ట్ి కాలము నుండి సంఘము యొకు అధికార్మును ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో
ఎలా అర్ా ం చదసుకున ిర్ో చూదే ము.
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మునుప్ట్ి అధికార్ములు
మనలో చ లా మందికి ఇది ఊహించుట్కు కషరమన
ై ప్పట్ికీ, ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో సంఘ పితర్మలు
మర్శయు ఆదిమ సంఘ సభ్ల యొకు బో ధ్లకు గొప్ప అధికార్మును ఇచ ుర్మ. ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు ఒక
బల్వషరమన
ై సంఘ స్టిదధ ంతమును కల్వగశయుండిర్.శ వార్శ దినములలో కైస్వులు గుర్శ్ంచవలస్టిన అనేక
పారముఖ్యమన
ై సతయములను ప్ర్శశుదధ తు ఆదిమ సంఘమునకు నేర్ాపడని వార్మ ధ్ృడముగా నమాుర్మ.
మునుప్ట్ి పాఠంలో మనము చూస్టినట్ట
ో , ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు లేఖ్నము యొకు అధికార్మును
గూర్శు స ల స్టిరిప్ుుర్, అనగా “లేఖ్నము మాతరమే” అనే శీర్శషక ఆధ ర్ంగా మాట్ాోడ ర్మ. దుర్దృషరవశాతు
్ , నేట్ి
దినములలో అనేక మంది ఇవాంజల్వకల్ విశావసులు స ల స్టిరిప్ుుర్ అను ఈ స్టిదధ ంతమును అపార్ా ం
చదసుకుంట్ార్మ.
బెైబిలుకు మినహా మనకు ఏ అధికార్మూ ఉండకూడదని స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టిదధ ంతము బో ధిస్ ునిట్ట
ో
మన దినములలో అనేక మంది ఇవాంజల్వకల్ విశావసులు నముుత ర్మ. అయితద ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు
అభిపారయము ఇది కాదు, మర్శయు ఇది స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టిదధ ంతము యొకు నిజమైన భావము కాదు. బెైబిలు
మాతరమే విశావసులకు ఏకైక అధికార్మని వార్మ నమాుర్మ కాబట్ిర ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు స ల స్టిరిప్ుుర్ ను
వకాుణంచలేదు. బదులుగా, బెబి
ై లు మాతరమే విశావసులకు ఏకైక నిసిందదహమన
ై అధికార్మయ
ై ునిదని వార్శ
అర్ా ము. ఇది ఎంత వింతగా వినిపించినప్పట్ికీ, పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టిదధ ంతమును పిడివాదముగా
సమర్శాంచుట్కు కార్ణము వార్మ మిగశల్వన అధికార్ములనిిట్ిని ర్దుేచదశార్ని కాదు, కాని వార్మ ఇతర్
వేద ంతశాస్ ర అధికార్ములను మర్శ ఉనిత సాాయిలో గౌర్వించ ర్మ.
మన సౌకర్యము కొర్కు, వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ అఫ్ ఫయిత్త మొదట్ి అధ యయము, ప్దవ పతర్ాలోని ఈ
విషయముల యొకు సార్ంశమును చూచుట్ ఉప్యోగప్డుతుంది:
మతము యొకు వివాదములనిి నిర్ాార్శంచబడగల, మర్శయు సభ్ల యొకు
శాసనములనిి, ప్ుర్ాతన ర్చయితల యొకు అభిపారయములు, ప్ుర్మషుల
స్టిదధ ంతములు, మర్శయు ర్హసయ ఆతులు ప్ర్రక్ించబడగల, మర్శయు మనము
ఆధ ర్ప్డగల తీర్మపల నిచిు ఉనితమన
ై న యయాధిప్తి లేఖ్నములో మాట్ాోడుతుని
ప్ర్శశుదధ తు తప్ప మర్శ ఎవర్మను లేర్మ.
లేఖ్నములలో మాట్ాోడుతుని ప్ర్శశుదధ తు “మతము యొకు వివాదములనిి నిర్ాార్శంచగల ఉనిత
న యయాధిప్తి” అని ఈ పతర్ా బలముగా ఉదా ట్ిస్ ుంది. మర్ొక మాట్లో, సంఘము యొకు తీర్మపలనిియు
లేఖ్నముల ఆధ ర్ముగా ఇవవవలయును. కాని ఇకుడ భాషను గమనించండి. బెైబిలులో మాట్ాోడుచుని
ప్ర్శశుదధ తు “ఉనిత న యయాధిప్తి”యిైయున ిడు. ఇప్ుపడు, ఒకర్మ ఉనిత న యయాధిప్తి
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అయుయనిట్ో యితద, ఉనితమన
ై వార్మ కాని ఇతర్ న యయాధిప్తులు కూడ ఉన ిర్ని అర్ా మే కద . వాస్ వానికి,
ఈ భాగములో ఈ కనెషన్ ఇంకా అనేక అధికార్ములను ప్రస్ ావిసు్ంది. వీట్ిలో ముఖ్యమైనవిగా అది సభ్లు,
ప్ుర్ాతన ర్చయితలను (లేక సంఘ పితర్మలను) ప్రస్ ావిసు్ంది; సంఘములోని నేట్ి మర్శయు మునుప్ట్ి
ప్రజల యొకు బో ధ్లను సంబో ధిస్ ూ, మనుషుయల స్టిదధ ంతములను; మర్శయు ఒక విషయమును గూర్శున
అంతర్ంగ నిర్ాార్ణ లేక భావనను సంబో ధిస్ ూ ర్హసయ ఆతులను ప్రస్ ావిసు్ంది. వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ ఈ
అధికార్ములను ఒప్ుపకునిది, కాని వాట్ికి మాధ్యమిక సాానమును, అనగా లేఖ్నము యొకు నిర్ంకుశ
అధికార్మునకు కిీంద అధికార్మును ఇచిుంది.
ఇప్ుపడు కాథల్వక్స వేద ంతశాస్ వ
ర ేత్లు చ లా సార్మో సంఘ అధికార్మును తిర్సుర్శస్ ార్ను నిందను
ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ ల మీద వేశార్మ, కాని ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు తమ స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టిదధ ంతముతో చదస్టన
ి ట్ేో
మునుప్ట్ి కాలమును తిర్సుర్శంచకుండ జఞగీత్ప్డ్ ర్మ.
మొదట్ి సాానంలో, ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో అట్ిర అభిపారయములను ఆదిమ సంఘ పితర్మలను ప్రస్ ావిసూ
్
సమర్శాంచ ర్మ. వాస్ వానికి, కల్వవన్ వారస్టిన ఇని్ిట్యయట్ి అఫ్ ది కిీస్టర య
ి న్ ర్శలీజ్వయన్ ఇర్వై కంట్ే ఎకుువ సార్మో
ప్ునర్శవమర్ి చదయబడింది, మర్శయు వాట్ిలో కల్వవన్ ఆదిమ సంఘ పితర్మలతో మర్శ ఎకుువ సంభాషించ డని
మనము కనుగొనవచుు. ర్ండవ సాానంలో, కల్వవన్ వారస్టిన ఇని్ిట్యయట్ి అఫ్ ది కిీస్టర య
ి న్ ర్శలీజ్వయన్ లోని ఒక
భాగము సంఘ సభ్ల యొకు అధికార్మును గూర్శు అతడు కల్వగశయుని అభిపారయమును సపషరముగా
బయలుప్ర్మసు్ంది.
ఇని్ిట్యయట్ి యొకు న లుగవ ప్ుస్ కములో కల్వవన్ మాట్లను వినండి:
సభ్లనిిట్ిని నిషతధించ లని లేక అందర్శ కిీయలను కొట్ిర వేయబడ లని, మర్శయు (ఒక
న న డు వల ) ఒక దెబబలో కొట్ిర పార్యాయలని ఇకుడ నేను వాదించుట్లేదు. “కాని,”
“సభ్లు నిర్ణ యించిన ద నిని అంగరకర్శంచు లేక తిర్సుర్శంచు హకుు ప్రతి వయకి్కి
ఉండునట్ట
ో నీవు ప్రతిద నిని కించప్ర్చు,” అని నీవు అంట్ావు. అలా కానే కాదు! కాని
ఒక సభ్ యొకు నిర్ణ యము ముంచుకు తదబడిన ప్రతిసార్శ, ప్ుర్మషుల వల ఆ సభ్
ఎప్ుపడు జర్శగశంది, సమసయ ఏమిట్ి, ఏ ఉదదేశముతో జర్శగశంది, మర్శయు అకుడ ఎలాంట్ి
వార్మ పాలుప్ంచుకున ిర్మ అనే విషయములను నేను జఞగీత్గా ప్ర్శశీల్వంచ ల్వ;
తర్మవాత లేఖ్న ఆధ ర్ముగా ఆ విషయములను ప్ర్రక్ించ ల్వ — మర్శయు ద నిని సభ్
యొకు నిర్వచనము అధికార్ము కల్వగశనదిగా మర్శయు ఒక ఉప్యోగకర్మైన తీర్మపగా
ఉండునట్ట
ో గా చదయాల్వ. అయినను, నేను ప్రస్ ావించిన ప్ర్రక్షకు ఆట్ంకం కల్వగశంచవదుే.
కల్వవన్ యొకు మాట్లలో అనేక ముఖ్యమన
ై ఆలోచనలు ఇకుడ కనిపిస్ ాయి: మొదట్ిగా, సంఘము
యొకు సభ్లను చ ర్శతిరకముగా అర్ా ము చదసుకోవాలని అతడు చెపాపడు. అవి కాలప్ర్శమితి లేని, దదవుని
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యొదే నుండి సవయంగా వచిున సూట్ెన
ై ప్రతయక్షత కాదు. ప్ునర్మజీీ వనోదయమము యొకు అనువాద
ప్దధ తులను — అక్షర్ార్ా చ ర్శతిక
ర భావము మీద దృషిర — సంఘ సభ్ల కొర్కు ఉప్యోగశంచ ల్వ. విశావసులు “సభ్
ఎప్ుపడు జర్శగశంది, సమసయ ఏమిట్ి, ఏ ఉదదేశముతో జర్శగశంది, మర్శయు అకుడ ఎలాంట్ి వార్మ
పాలుప్ంచుకున ిర్మ అను విషయమును గూర్శు ఆలోచించ ల్వ.”
ర్ండవదిగా, సంఘ స్టిదధ ంతములు లేఖ్నము యొకు వలుగులో విశలోషించబడ లని కల్వవన్ కోర్మనట్ట
ో

స ల స్టిరిప్ుుర్ స్టిదధ ంతము నడిపించినట్టో చూచుట్ ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు. ఇకుడ అతడు చెబుతునిట్టో
“లేఖ్నము యొకు నియమము”ను అనవయించ ల్వ.
మర్శయు మూడవదిగా, మర్శయు అతి ముఖ్యముగా మన ఉదదేశముల కొర్కు, మునుప్ట్ి కాలములోని
స్టిదధ ంతములను ఒక “త త ుల్వక తీర్మప”గా ప్ర్శగణంచ లని కల్వవన్ కోర్ాడు. అంట్ే అర్ా ము, చ లా కాలముగా
నిల్వచియుని సంఘము యొకు ప్ుర్ాతన ఆవిషుర్ణములను త త ుల్వక లేక ఆదిమ తీర్మపలుగా
అంగరకర్శంచ ల్వ; శీదధగల బెైబిలు వాయఖ్ాయనము వాట్ిని తప్ుప అని నిర్ూపించు వర్కు వార్శ యొకు బో ధ్లను
మనము అంగరకర్శంచ ల్వ.
కల్వవన్ యొకు ప్రణ ళ్లక ఆయన దినములలోని అతయంత విప్ో వాతుకమన
ై పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో మినహా అందర్శ
జఞానమును ప్రతిబింబిసు్ంది. ఆదిమ సంఘ పితర్మలకు మర్శయు సంఘ విశావస ప్రమాణములకు ఇవవవలస్టిన
అధికార్మును ఎకుువ మంది పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో అర్ా ం చదసుకున ిర్మ. వార్మ మునుప్ట్ి కాలములోని సంఘ
అధికార్మును త త ుల్వకముగా అంగరకర్శంచ ర్మ, కాని ద నిని లేఖ్నము యొకు ఆధిప్తయము దృషారయ
విశలోషించుట్కు సమర్పణ కల్వగశయుండిర్శ.
మునుప్ట్ి సంఘ అధికార్మును గూర్శు ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ అభిపారయమును చూశాము కాబట్ిర ,
ఇప్ుపడు పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో తమ స ంత సమకాలీన ర్చనల యొకు అధికార్మును ఎలా అర్ా ము చదసుకున ిర్ో
చూదే ము. సమకాలీన వేద ంతశాస్ ర సమసయలకు జవాబునిచుుట్కు తమకు త ము మర్శయు ఇతర్మలకు
వార్మ ఏ విధ్మన
ై అధికార్మును ఇచ ుర్మ?

సమకాలీన పర ట్ెస్టర ంట్ అధికార్ములు
మీకు జఞాప్కమునిట్ో యితద, మధ్యకాల్వక కాథల్వక్స సంఘము జీవించు వేద ంతశాస్ ర అధికార్ముల
యొకు విశాలమన
ై వయవసా ను అభివృదిధ చదస్టింది మర్శయు అది ఒక సర్వజుాడెైన ప ప్ యొకు ఆర్ంభ్మునకు
ద ర్శ తీస్టింది. పర ట్ెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణ అనేది చ లా వర్కు ఈ సంఘ అధికార్మునకు తిర్సుర్ణగా ప్ుట్ిర ంది.
కేవలం లేఖ్నము యొకు అధికార్ము మాతరమే నిసిందదహమైనదిగా అంగరకర్శంచబడవలస్టియుండెను. ప ప్,
సంఘ సభ్లు, మర్శయు ఇతర్ సంఘ అధికార్ములు ప ర్బడదగశనవి మర్శయు తపిపదములు చదయదగశనవి.
ఇప్ుపడు, సంఘములో తగశన ర్రతిలో అభిషతకించబడిన బో ధ్కులను పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో బహుగా గౌర్వించ ర్ని
మనము అర్ా ము చదసుకొనుట్ చ లా అవసర్మైయునిది. ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రమును మర్శంత అభివృదిధ
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చదస్టన
ి సంఘములోని వయకి్గత ప్ండితులు లేక వైదుయలు గొప్ప గుర్శ్ంప్ుకు పాతురల ైయున ిర్మ. వాస్ వానికి,
ఇంచుమించు అనిి డిన మినేషనో కు చెందిన పర ట్ెస్టర ంట్ట
ై ్వ
ో తమ స ంత ఒప్ుపకోలులను, కస
హితోప్దదశములను మర్శయు విశావస ప్రమాణములను సృషిరంచ ర్మ మర్శయు అవి సంఘములో మాధ్యమిక
అధికార్ములుగా గుర్శ్ంచబడినవి.
ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ో కు సర్శగా అభిషతకించబడిన సమకాలీన వేద ంతశాస్ రవేత్ల ప్ట్ో ఉనితమన
ై
గౌర్వము ఉండినది, ఎందుకంట్ే సంఘములో దదవుడు నియమించిన అధికార్ములను కీస
ీ ్ ు అనుచర్మలు
గౌర్వించ లని లేఖ్నములు బో ధించ యని వార్మ నమాుర్మ.
ఈ విషయమును గూర్శు అనేక లేఖ్నములు బో ధిస్ ాయి కాని, తీతు 2:1, 15లో పౌలు తీతుకు ఇచిున
హెచుర్శకను ఒకసార్శ చూడండి: అకుడ ఇలా వారయబడియునిది:
నీవు హితబో ధ్కనుకూలమైన సంగతులను బో ధించుము . . . వీట్ినిగూర్శు
బో ధించుచు, హెచుర్శంచుచు సంప్ూర్ాణధికార్ముతో దుర్ోభధ్ను
ఖ్ండించుచునుండుము. నినివనిని తృణీకర్శంప్నీయకుము (తీతు 2:1, 15).
కీీస్ ు అనుచర్మలు వీల ైనంతవర్కు సర్శగా నియుకి్చదయబడిన సంఘ న యకులకు లోబడి ఉండ లని
ఇలాంట్ి అనేక లేఖ్న భాగములు బో ధించ యని ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో గుర్శ్ంచ ర్మ. కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును
నిర్శుంచుట్ అనేది అట్ిర అధికార్ కట్ర డలు లేకుండ వయకు్లు లేక గుంప్ుల యొకు బాధ్యత కాదు.
బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్ము మధ్య ఉని ఈ సమతులయతను ప్ునర్మదధ ర్ణ సమూహాలలో
తర్చుగా ప్ునర్ావృత్ ము చదయబడిన ఒక పాత నిన దములో కోీడీకర్శంచవచుు. “ప్ునర్మదధ ర్ణ సంఘము
ఎలో ప్ుపడు ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందుతూ ఉంట్టంది,” లేక లాయట్ిన్ భాషలో ఇది ఈ విధ్ంగా చెప్పబడింది స్టంపర్డ

ర్ఫల ర్ుండ: “ఎలో ప్ుపడు ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందుతునిది.” సంఘ అధికార్ములు ఎంత
పారముఖ్యమన
ై వైయునిప్పట్ిక,ీ వాట్ిని ఎలో ప్ుపడు లేఖ్నము ఆధ ర్ముగా ప్ర్రక్ించవల నని సంఘము
యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ శాఖ్ ప్ూర్శ్గా గుర్శ్ంచిందని ఈ నిన దములు సూచిసు్న ియి.
ఇప్పట్ి వర్కు మనము మధ్యకాల్వక సంఘము మర్శయు ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణను చూశాము కాబట్ిర ,
ఇప్ుపడు ఈ పాఠం యొకు మూడవ అంశమును చూచుట్కు మనము స్టిదధంగా ఉన ిము: సమకాలీన
పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో ఈ విషయములను ఏ విధ్ంగా చూడ ల్వ? నేట్ి దినములలో మనము లేఖ్నము యొకు
అధికార్మును మర్శయు సంఘము యొకు అధికార్మును ఎందుకు నమాుల్వ?
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సమకాలీన పర ట్ెస్టర ంట్ వాదము
మొదట్ిగా లేఖ్నము ప్ట్ో మనము కల్వగశయుండవలస్టిన ప్లు ర్కముల దృకపథములను చర్శుసూ
్ ,
మర్శయు ర్ండవదిగా నేట్ి దినములలో సంఘ అధికార్ము ప్ట్ో మనము కల్వగశయుండవలస్టిన ముఖ్యమన
ై
దృషిర కోణ లను సూచిసూ
్ ఈ ప్రశిలకు జవాబిదే ము. మొదట్ లేఖ్నము యొకు స్టిదధ ంతమును చూదే ము.

లేఖ్నము యొకు అధికార్ము
ఈ పాఠంలో మనము ఎదుర్ొుని మూడు విషయములను ప్ర్శశీల్వసూ
్ లేఖ్నమును గూర్శున
సమకాలీన అభిపారయములను మనము వివర్శంచుద ము: లేఖ్నముల యొకు పతరర్ణ, లేఖ్నము యొకు
అర్ా ము మర్శయు లేఖ్నము యొకు సపషరత. నేట్ి దినములలో ఈ విషయములను గూర్శున ప్లు వేర్ేవర్మ
అభిపారయములు ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రద యమును పాట్ించుచునిట్ట
ో ద వా చదస్ ాయి. లేఖ్నము యొకు
పతరర్ణను గూర్శున ఆధ్ునిక దృషిరకోణ లతో ఆర్ంభించి ఈ అభిపారయములను మనము చూదే ము మర్శయు
వాట్ి విలువను ల కిుంచుద ము.

పతరర్ణ
నేడు తమను త ము పర ట్ెస్టర ంట్ అని పిలచుకొను ప్రతి ఒకుర్మ లేఖ్నము దదవుని ద వర్ా
పతరర్ేపించబడినది అని కనీసం కొంత వర్కైన నముుచునిట్ట
ో చెబుత ర్మ. అయినను, నేట్ి కాలములో
ప్ునర్మదధ ర్ణ పతరర్ణ స్టిదధ ంతమును ఎలా ర్ూప ందించ ల్వ అను విషయమును గూర్శు చ లా సందిగధత ఉనిది.
సమకాలీన పర ట్ెస్టర ంట్ో మధ్యలో కనీసం మూడు పతరర్ణ అభిపారయములు ప్రచల్వతమైనవైయునివి.
వర్ణ మాల యొకు ఒక కోణములో ఉని అభిపారయమును “కాలపనిక పతరర్ణ” అని పిలుసా్ర్మ; వర్ణ మాలలో
మర్ొక వప్
ై ు ఇదద విధ్మైన మర్ొక తీవర అభిపారయము ఉనిది, ద నిని “యాంతిరక పతరర్ణ” అంట్ార్మ. ఈ ర్ండు
తీవర అభిపారయముల మధ్య ఉని ధ్ృకపథము “ఇందిరయ పతరర్ణ” అని పిలువబడుతుంది. ఈ మూడింట్ిని
కుోప్్ ంగా చూదే ము.
కాలపనిక పతరర్ణను ఉద ర్వాద పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో ఎకుువగా ప్రతిపాదిస్ ార్మ. ఈ అభిపారయము ప్రకార్ం, బెైబిలు
కాలపనిక భావములో పతరర్ప
ే ించబడింది, మర్శయు షతకిిియర్డ, ర్ేమా్రండ్, లేక బాచ్ వంట్ివార్శని గూర్శు
మనము మాట్ాోడు విధ్ముగా “పతరర్ేపించబడింది.” దదవుడు బెబి
ై లు ర్చయితలను పలర తిహించ డుగాని, ఆయన
వార్శ ర్చనల మీద ప్ూర్శ్ అధికార్ము కల్వగశయుండలేదు. ఈ అభిపారయము ప్రకార్ం, లేఖ్నములు కేవలం
మానవుల తలంప్ులు మాతరమే అయుయన ియి. కాబట్ిర లేఖ్నములు ప ర్పాట్టప్డదగశనవి మర్శయు
సంఘము మీద సంప్ూర్ణ అధికార్మును కల్వగశయుండలేవు. ఇప్ుపడు, ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు ఆతులో
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కొనసాగాలని ఆశించువార్మ పతరర్ణను గూర్శు ఇట్ిర దృకపథములను తిర్సుర్శంచ లని చెప్పవలస్టిన ప్ని లేదు;
బెైబిలు యొకు ఆధ ర్యోగయత మర్శయు అతుయత్ మ అధికార్మును తిర్సుర్శంచుట్ ద వర్ా ఇది స ల స్టిరిప్ుుర్
ప్ట్ో కేందీరయ పర ట్ెస్టర ంట్ సమర్పణను విడిచిపడుతుంది.
వర్ణ మాల యొకు ర్ండవ కోణంలో యాంతిరక పతరర్ణ ఉంది, లేక కొనిిసార్మో ఇది “చెపిప వారయించబడిన
పతరర్ణ” అని పిలువబడుతుంది. ఎంతో కొంత వర్కు, లేఖ్నములు వారయుచుండగా బెైబిలు ర్చయితలు
నిషిరియులుగా ఉండిర్ని ఈ దృకపథము తెల్వయజేస్ ుంది. ఈ అభిపారయము ప్రకార్ం, దదవుడు సవయంగా
బెైబిలుకు ర్చయితగా ఉన ిడు, మర్శయు మానవ ర్చయితలు ఆయనకు కేవలం విధదయుల ైన
ర్ాయసగాండురగా మాతరమే ప్ని చదశార్మ. మొత్ నికి, పతరర్ణను గూర్శున ఈ అభిపారయము కూడ స ల స్టిరిప్ుుర్
అనే ప్ునర్మదధ ర్ణ నియమము నుండి దూర్ము చదస్ ుంది ఎందుకంట్ే అది మానవ ర్చయితల యొకు చ ర్శతిరక
సందర్భమును మర్శయు వాస్ విక అర్ా ము యొకు పారముఖ్యతను తిర్సుర్శస్ ుంది. ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు జఞగీత్గా
గుర్శ్ంచినట్ట
ో , లేఖ్నము యొకు అక్షర్ార్ా భావము యొకు విలువను తిర్సుర్శంచినప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు
ప్రయోగాతుక అధికార్ము ఆట్ంకప్ర్చబడుతుంది. మర్శయు బెైబిలు యొకు అర్ా మును ఇక గుర్శ్ంచలేర్మ
మర్శయు ద నిని అనుసర్శంచలేర్మ. బెైబిలులోనికి మన స ంత ఆలోచనలను చదువునట్ట
ో మనము
బలవంతముచదయబడత ము. మర్శయు ఫల్వతంగా, వేద ంతశాస్ రములో బెైబిలు మాతరమే మన అతుయనిత
అధికార్ముగా ప్ర్శగణంచబడదు.
పతరర్ణ యొకు సంప్ూర్ణ ఇందిరయ సవభావమును ప్ునర్మదా ట్ించుట్ ద వర్ా సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ
వేద ంతశాస్ రము ర్ండు తీవరతల ైన కాలపనిక పతరర్ణ మర్శయు యాంతిరక పతరర్ణలను నివార్శంచ ల్వ. వారయునట్ట
ో
దదవుడు బెైబిలు ర్చయితలను పతరర్ేపించ డు, మర్శయు వార్శ ర్చనలను ప్ర్ాయవేక్ించ డు తద వర్ా వార్మ
అధికార్శకముగాను మర్శయు తపిపదములు లేనివిగాను వారసార్మ. కాని ఆయన వార్శ యొకు వయకి్గత
ఆలోచనలను, వార్శ పతరర్ప్
ే ణలను, వార్శ భావనలను లేక వార్శ వేద ంతశాస్ రమును ఆయన ద ట్వేయలేదు.
భినిముగా, పతరర్ణ యొకు మానవ మర్శయు దెైవిక కోణములు ఒకద నికొకట్ి వయతిర్ేకముగా లేవు. బదులుగా,
బెైబిలు అంతయు దదవుని యొకు అస్ట్మిత సతయములను ఉనితమైన మానవ సాంసుృతిక వాకయభాగములుగా
ప్రస్ ుతిప్ర్మసా్యి. బెైబిలు బో ధ్నలనిియు అనిి కాలముల కొర్కు పారమాణకమన
ై వైయునివి, కాని వాట్ి
బో ధ్నలు కొనిి ప్ర్శస్టా త
ి ుల యొకు సందర్ాభలతో ముడిప్డియున ియి. ఇందిరయ పతరర్ణ అను ప్ునర్మదధ ర్ణ
అభిపారయము బెైబిలు యొకు మానవ మర్శయు దెవి
ై క, చ ర్శతిక
ర మర్శయు సర్ోవతురుషరమైన గుణములను
వకాుణసు్ంది. మర్శయు ఈ విధ్ముగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ స్టిదధ ంతమైన స ల స్టిరిప్ుుర్ ను కొనసాగశంచవచుు.
నిసిందదహముగా, బెైబిలు పతరర్ణను గూర్శు పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో ఆలోచించు మూడు ముఖ్యమైన
విధ నములలో, నేట్ి దినములలో ప్ునర్మదధ ర్ణను ప్రచుర్ప్ర్చ లని ఆశించువార్మ, ఇందిరయ పతరర్ణ
స్టిదధ ంతము పర ట్ెస్టర ంట్ ప్ునర్మదధ ర్ణకు ద ర్శతీస్టిన మర్శయు నడిపించిన నియమాలను అనుసర్శస్ ుందని
గుర్శ్స్ ార్మ.
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పతరర్ణ యొకు ఇందిరయ సవభావమును వకాుణంచుట్తో పాట్ట, ఆధ్ునిక వేద ంతశాస్ రవేత్లు
ప్ునర్మదధ ర్ణ సంప్రద యమును అనుసర్శంచి లేఖ్న అర్ా ము యొకు సవభావమును కూడ సర్ైన విధ్ములో
విశలోషించ ల్వ.

అర్ాము
మర్ొక సార్శ, ఈ విషయములో కూడ ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆలోచనకు ప్రతినిధిగా కొనిి సాానముల వర్ణ మాల
ప్రతిపాదించబడింది, కాని అనిి వికలపములు ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆశయాలను పలర దభలప్ర్చవు. వర్ణ మాల యొకు
ఒక కోణములో ఉని అభిపారయమును “సమకాలీన బహుసంయోజకము” అని పిలుసా్ర్మ మర్శయు మర్ొక
కోణములో ఉని అభిపారయమును “సులువన
ై ఏకసంయోజకము” అని పిలుసా్ర్మ మర్శయు మధ్యలో ఉని
అభిపారయమును “బహుముఖ్ ఏకసంయోజకము” అని పిలుసా్ర్మ. మొదట్ సమకాలీన
బహుసంయోజకమును చూదే ము.
ఈ మధ్య దశాబే ములలో, కొంత మంది ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లు లేఖ్నములకు అనేక
అర్ా ములు ఉన ియని నమాుర్ని విశవస్టిస్ ూ బెైబిలు భాగముల యొకు బహుసంయోజకమును గూర్శు
మాట్ాోడ ర్మ. “సాంప్రద యిక బహుసంయోజకము” బెైబిలు యొకు దెైవిక మూలముల కార్ణంగా ప్లు
అర్ా ములను ఉదా ట్ించగా, “సమకాలీన బహుసంయోజకము” మానవ భాషలోని అసపషరతల మీద
ఆధ ర్ప్డియునిది.
ప్రభావికంగా, బెైబిలు వాకయ భాగములు ఖ్ాళ్ల పాతరలని మర్శయు అనువాదకులు ద నిలో అర్ా మును
నింప్ుత ర్ని “సమకాలీన బహుసంయోజకము” బో ధిస్ ుంది. సపషరముగా ఉండుట్కు, ఒక పాతరకు ఒక
ఆకార్ము ఉంట్టంది కాబట్ిర , బెబి
ై లు భాగములలోని వాయకర్ణము కొనిి సామానయ అర్ా ప్రమాణములను
సాాపిస్ ుంది. అయినను, ఈ ప్రమాణములలో, ప్రతదయక అర్ా మును బెైబిలు అనువాదకులు అందిస్ ార్మ.
దీని ఆధ ర్ంగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ ఉదా ట్ించిన ఒక ముఖ్యమన
ై సామానయతయిన
ై స్టనిస్ ల్వట్ర్ల్వస్ ను
మనం తిర్సుర్శంచ లని వాదించబడింది. బదులుగా, లేఖ్న భాగములపై మనము మన స ంత
అనువాదములను ద ర్పల యాలని, మర్శయు లేఖ్నము యొకు వాస్ విక లేక అక్షర్ార్ా అర్ా మునకు ఎకుువ
పారముఖ్యతను ఇవవనవసర్ము లేదని కూడ వాదించబడింది. కాని ఈ బహుసంయోజక అభిపారయమును
మనము తిర్సుర్శంచ ల్వ ఎందుకంట్ే ఇది లేఖ్నము యొకు అధికార్మును శూనయము చదస్ ుంది. తమ స ంత
ఆలోచనలను లేఖ్నముకు ఇచుు హకుును ఇది మానవ అనువాదకులకు ఇసు్ంది.
వర్ణ మాల యొకు మర్ొక కోణములో ఉని అభిపారయమును మనము “సులువన
ై ఏకసంయోజకము”
అని పిలుసా్ము. ఈ అభిపారయము ప్రతి లేఖ్న భాగమునకు ఒకే అర్ా ము ఉనిదని సర్శగానే ఒప్ుపకొంట్టంది
కాని, ఆ ఒకు అర్ా ము కిోషరమన
ై దెైయుంట్టందని తప్ుపగా వయతిర్ేకిస్ ుంది. ఉద హర్ణకు యోహాను 3:16
చూడండి:
-21వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దదవుడు లోకమును ఎంతో పతమి
ర ంచెను. కాగా ఆయన తన అదివతీయకుమార్మనిగా
ప్ుట్ిర న వానియందు విశావసముంచు ప్రతివాడును నశింప్క నితయజీవము ప ందునట్ట
ో
ఆయనను అనుగీహించెను (యోహాను 3:16).
సులువన
ై ఏకసంయోజకమును మదిలో కల్వగశయుని కస
ై ్ వుడు ఈ విధ్ముగా చెప్పవచుు: “ఈ
వచనము చ లా సులువన
ై ది; కీస
ీ ్ ును మనము నమాులని యోహాను 3:16 మనకు చెబుతుంది.”
ఇప్ుపడు, ఈ సార్ాంశము నిజమైనదదగాని, ఈ వచనము దీని కంట్ే చ లా ఎకుువ విషయాలను
చెబుతుంది. ఇది సపషరముగా దదవుని పతమ
ర ను గూర్శు; నర్ావత ర్మును గూర్శు, కీీస్ ు యొకు మర్ణ
ప్ునర్మతా నములను గూర్శు; లోకమును గూర్శు, నితయ శిక్ష మర్శయు నితయ జీవమును గూర్శు కూడ
మాట్ాోడుతుంది. మర్శయు, లేఖ్న స్టిదధ ంతములు ప్లు ప్ర్సపర్తల యొకు వలయములను సృషిరస్ ాయి
కాబట్ిర , ఇతర్ లేఖ్న భాగము సూట్ిగా మాట్ాోడు అనిి ర్కముల అంశములను గూర్శు ఈ వచనము
గోప్యముగా మాట్ాోడుతుంది. కాబట్ిర , ఈ విధ్ంగా, యోహాను 3:16, ఒకే అర్ా మును కల్వగశయునిది, కాని ఆ
అర్ా ము మన సార్ంశములనిిట్ి కంట్ే ఉనితమన
ై దిగా ఉనిది.
లేఖ్నము యొకు అర్ా ము ఇంత కిోషరమైనది మర్శయు అది మన అనువాదములనిిట్ిని మించినది
అని మనము చూడలేకపల యినప్ుపడు, మనము ఒక గంభీర్మైన అపాయమును ఎదుర్ొుంట్ాము — బెైబిలు
యొకు మన అనువాదమును సవయాన బెైబిలుకు దగగ ర్గా ఉనిదని గుర్శ్ంచు అపాయము. మన
అనువాదము సవయాన బెైబిలు యొకు అధికార్మును ఎదుర్శస్ ుంది మర్శయు మనము స ల స్టిరిప్ుుర్ ను
అనగా బెైబిలు ఎలో ప్ుపడు మన అనువాదములకు పైగా నిలబడుతుంది అనే నముకమును తిర్సుర్శస్ ాము.
వర్ణ మాల యొకు మధ్యలో “కిోషరమైన ఏకసంయోజకము” ఉనిది, మర్శయు ఇది ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణ
అభిపారయములకు అనుగుణంగా ఉనిది. వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ అఫ్ ఫయిత్త మొదట్ి అధ యయం 9వ పతర్ాలో
“కిోషరమన
ై ఏకసంయోజకము”ను ఈ విధ్ంగా వివర్శస్ ుంది:
ఒక లేఖ్న భాగము యొకు నిజమైన మర్శయు సంప్ూర్ణ మన
ై భావనను గూర్శు ఒక
ప్రశి తల తి్ నప్ుపడు (అనేకము కాక, ఒకట్ి), ద నిని మర్శంత సపషరముగా
మాట్ాోడబడిన ఇతర్ సాానముల ఆధ ర్ంగా వదకాల్వ మర్శయు తెలుసుకోవాల్వ.
ఈ అభిపారయము ప్రకార్ము, ప్రతి వాకయ భాగమునకు ఒక అర్ాము ఉనిది, కాని ఈ ఒకు అర్ా ము
కిోషరమన
ై దిగాను బహుముఖ్ముగాను ఉనిది, మర్శయు లేఖ్న బో ధ్న అంతట్ి నుండి సా్పించబడిన ప్లు
ప్ర్సపర్తల వలయము ద వర్ా బయలుప్ర్చబడినది.
ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆలోచన అయిన ఈ కిోషరమన
ై ఏకసంయోగమును మనము ఉదా ట్ించవలస్టియునిది
ఎందుకంట్ే మనము అర్ా మునిసా్మని వేచియుండుట్కు బదులుగా బెైబిలు అధికార్శక అర్ా మునిసు్ందని అది
-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఉదా ట్స
ి ్ ుంది. కాని లేఖ్నములను బెైబిలు యొకు మన సార్ంశముల సాాయికి దిగజఞర్ుకుండ అది
జఞగీత్ప్డుతుంది. లేఖ్న భాగమును అనువదించుట్కు మనము చదయు ఉత్ మమన
ై ప్రయతిములకు పన
ై
ప్రతి లేఖ్న వాకయ భాగము అధికార్శకముగా ఉనిది. ఈ “బహుముఖ్ ఏకసంయోగము” అను అభిపారయము
లేఖ్నము యొకు అర్ా మును ఉప్యోగశంచు ఒక విధ నమును అందిస్ ుంది మర్శయు అది నేడు ప్ునర్మదధ ర్ణ
వేద ంతశాస్ రమును వాయపి్ చదయుట్లో మనకు సహాయప్డుతుంది.
ఇప్ుపడు మనము బెైబిలు సపషరతను గూర్శు ఆధ్ునిక ప్ునర్మదధ ర్ణ అభిపారయములను గూర్శు
మాట్ాోడుట్కు స్టిదధంగా ఉన ిము.

సపషరత
మర్ొక సార్శ వర్ణమాలలోని మూడు బిందువుల ఆధ ర్ంగా మాట్ాోడుట్ మనకు ఉప్యోగకర్ముగా
ఉంట్టంది. ఒక వప్
ై ు, సంప్ూర్ణ అసపషరత ప్ట్ో సమకాలీన ధో ర్ణులను మనము ఎదుర్ొుంట్ాము; మర్ొక వప్
ై ు
మనము సంప్ూర్ణ సపషరత ప్ట్ో సమకాలీన ధో ర్ణులను ఎదుర్ొుంట్ాము; కాని వీట్ి మధ్యలో సపషరతల
సాాయిలు అనే ప్ునర్మదధ ర్ణ స్టిదధ ంతము ఉనిది.
ఇంచుమించు బెైబిలు అంతయు కూడ అసపషరముగాను లేక మన నుండి మర్మగైనదిగాను ఉనిదని
నేడు కూడ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో భావిసా్ర్ని కనుగొనట్ం కషరము కాదు. చ లా సార్మో, డికన్ిరక్షన్ మర్శయు పల స్ర మోడర్న్ వాయఖ్ాయన ఆతుతో, వార్మ లేఖ్నములను అసపషరమన
ై విగా ప్ర్శగణసా్ర్మ ఎందుకంట్ే వార్మ ఇతర్
సాహితయములను గూర్శు ఆలోచన చదయునట్ేో బెైబిలు కూడ సవయం-ఖ్ండితముగాను మర్శయు సవయంప్ర్ాజ్వతముగాను ఉనిదని వార్మ నముుత ర్మ. వార్శ ఆలోచన ప్రకార్ం, బెైబిలు అనువాదము యొకు చర్శతర
అనేక అనువాద సమసయలను బయలుప్ర్చింది కాబట్ిర నేడు బెైబిలును మనము ఎలా అర్ా ము చదసుకోవాలో
నిర్ాార్శంచుట్ ఇంచుమించు అసాధ్యమవుతుంది.
అనిి సర్శయిైన మానవ సంభాషణలతో జర్మగునట్ేో , బెైబిలు ప్రతయక్షత యొకు కొనిి కోణములలో
అసపషరతఉండుట్ అనేది నిజమేగాని, అనిి విషయములలోను బెైబిలు అసపషరమైనదని చెప్ుపట్ మాతరం
సమంజసం కాదు. బెైబిలులో సపషరముగా ఉనిది చ లా ఉనిది. ఈ అభిపారయము లేఖ్నముల యొకు
సపషరతను గూర్శు ప్ునర్మదధ ర్ణ నముకమును ప్రతిబింబించదు. నేడు కూడ మనము ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు
ఆతులో కొనసాగాలని ఆశప్డితద, బెైబిలు అసపషరతలను గూర్శు ఇట్ిర అతిశయోక్ అభిపారయములను మనము
తిర్సుర్శంచ ల్వ.
వర్ణ మాల యొకు మర్ొక వప్
ై ున, లేఖ్నములనిియు ఎంత సపషరముగా ఉన ియంట్ే అవి చ లా
తవర్గాను మర్శయు సుళళవుగాను అర్ా ము చదసుకోబడగలవని కొందర్మ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో నముుత ర్మ. చ లా సార్మో,
ఇట్ిర అభిపారయములను హతు
్ కొనువార్మ బెైబిలును గూర్శున ఈ సర్ళ అభిపారయమును
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ప్ట్టరకొనియుండగలర్మ ఎందుకంట్ే వార్శ ఇర్మకన
ై కైస్వ సమాజముల నుండి ర్ాని అనువాదములను వార్మ
ఊర్కనే తోస్టిప్ుచదుసా్ర్మ.
లేఖ్నముల యొకు సపషరతను అతిశయోకి్గా చెప్ుపట్ నేడు అనేకమంది ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు
ఎదుర్ొునుచుని గొప్ప శోధ్నయిైయునిది. లేఖ్నములను ఆధ్ునిక సంశయవాదము మర్శయు
కూ
ీ ర్వాదము యొకు ఊబిలో నుండి దూర్ముగా ఉంచ లని మనము త ప్తరయప్డుతుంట్ాము. కాని ఈ
విధ్ంగా లేఖ్నము యొకు సపషరతను అతి సర్ళము చదయుట్ లేఖ్నము యొకు సపషరత మీద ప్ునర్మదధ ర్ణ
దృకోుణమును ప్రతిబింబించదు. మనము ముందు చూస్టినట్ట
ో , బెైబిలులోని కొనిి భాగములు అర్ా ము
చదసుకొనుట్కు చ లా కషరము, లేకపల తద అసాధ్యము అని ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణకర్్ లు ఒప్ుపకున ిర్మ.
లేఖ్నము యొకు సపషరతను గూర్శున వర్ణమాల మధ్యలో సపషరత యొకు సాాయిలను గుర్శ్ంచు ఒక
సాానము ఉనిది. ఈ సాానమును వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ అఫ్ ఫయిత్త మొదట్ి అధ యయము ఏడవ పతర్ా
హతు
్ కొనిది:
లేఖ్నములలోని అనిి విషయములు కూడ ఒకే విధ్ముగా సర్ళమన
ై వి కావు, అలాగే
సపషరమన
ై వి కూడ కావు; అయితద ర్క్షణ కొర్కు తెలుసుకొనవలస్టిన, నమువలస్టిన,
మర్శయు గమనించవలస్టిన విషయములు మాతరం, లేఖ్నము యొకు ఏదో ఒక
భాగములో చ లా సపషరముగా తెల్వయజేయబడినవి మర్శయు విప్పబడినవి కాబట్ిర ,
విద యవంతులు మాతరమే గాక, విదయలేనివార్మ కూడ , కొనిి సామానయమన
ై
మార్గ ములలో వాట్ిని గూర్శు గొప్ప అవగాహనను ప ందగలర్మ.
ర్క్షణకు అవసర్మన
ై వి ఏదో ఒక చోట్ సపషరముగా ఉన ియని, కాని లేఖ్నములో ఇతర్ భాగములు
అదద విధ్మన
ై సర్ళత కల్వగశ లేవని కూడ కనెషన్ ఒప్ుపకొనుచునిదని గమనించండి. మర్ొక మాట్లో,
బెైబిలు ప్ూర్శ్గా సపషరమైనది కాదు లేక ప్ూర్శ్గా అసపషరమైనది కూడ కాదు.
గత పాఠంలో ప్లు కైస్వ స్టిదధ ంతముల మీద మనము కల్వగశయుని నిశుయత సాాయిల మధ్య
వయత యసమును చూపిన విషయం మీకు గుర్మ్ ఉండియుంట్టంది. అకుడ మనము “నిశుయత కిర్రట్ాకృతి” అనే
ర్ూప్కమును ఉప్యోగశంచ ము. మన నిశుయత కిర్రట్ాకృతి యొకు దిగువ భాగములో, మనము వదులుగా
ప్ట్టరకొను కొనిి నముకములు ఉన ియని ఎందుకంట్ే వాట్ిని గూర్శు మన నిశుయత సాాయిలు చ లా
తకుువగా ఉంట్ాయి. పై భాగములో, మనము గట్ిర గ ప్ట్టరకొను కొనిి మూల నముకములు ఉంట్ాయి; వాట్ిని
విడిచిపట్టరట్ అంట్ే కైస్వ విశావసమును విడిచిపట్టరట్తో సమానము. మర్శయు ఈ ర్ండు తీవరతలకు మదయ
మనము ప్లు సాాయిల నిశుయతతో నముు మిగశల్వనవనిి ఉంట్ాయి.
అనేక విధ లుగా, లేఖ్నము యొకు సపషరతను గూర్శు కూడ ఇదద విధ్ముగా ఆలోచన చదయుట్
ఉప్యోగకర్ముగా ఉంట్టంది. మొదట్ి సాానంలో, బెైబిలు బో ధ్నలోని అనేక విషయములు, ర్క్షణ ప ందుట్కు
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కావలస్టిన వాట్ి యొకు జఞానముతో సహా, అర్ా ము చదసుకొనుట్కు చ లా తకుువ పాండితయము
అవసర్మైయుంట్టంది లేక అసలు అవసర్ముండదు. వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ చెబుతునిట్టర “విద యవంతులు”
మర్శయు “విదయలేనివార్మ” ఒకే విధ్ముగా ఈ విషయములను అర్ా ము చదసుకోగలర్మ. మిగత బెైబిలు
సమాచ ర్ము కూడ ఈ విభాగమునకు చెందియుంట్టంది. వాస్ వానికి, బెైబిలులోని ఎకుువ శాతం అర్ా ము
చదసుకొనుట్కు చ ల సులువైనదిగా ఉంట్టంది.
ఉద హర్ణకు, దదవుడు లోకమును సృజ్వంచ డని, లేక అబారహాము, మోషత, మర్శయు ద వీదు పతర్ో మగల
ప్ుర్మషులు ఉన ిర్ని, లేక ఇశాీయియలు మొదట్ ఐగుప్ు్నకు తర్మవాత చెర్లోకి వళ్ళునని చూచుట్ అంత
కషరమేమి కాదు. యియసు నజర్ేతులో పర్శగాడని మర్శయు అప స్ లులు ఉండిర్ని కొీత్ నిబంధ్న విశదముగా
బో ధిస్ ుంది. లేఖ్నము యొకు ఇలాంట్ి మర్శయు ఇతర్ లక్షణములు ఎంత సపషరముగా ఉన ియంట్ే వాట్ిని
తెలుసుకొనుట్కు ఒకర్మ వేద ంత లేక అధ్యయన నైప్ుణయత కల్వగశయుండవలస్టిన అవసర్ము లేదు.
ర్ండవ సాానములో, ప్ుర్ాతన చర్శతర, లేక వాకయ విశలోషణ, లేక బెైబిలు భాషలు, అనువాద ప్దధ తులు,
మర్శయు వేద ంతశాస్ రము వంట్ి విషయములను చదువు విద యర్మాలు మాతరమే లేఖ్నములోని కొనిి
భాగములను అర్ా ము చదసుకోగలర్మ. పౌలు యొకు ర్ాకడశాస్ రము, లేక ఆదికాండము యొకు చ ర్శతిరక
ఉదదేశము వంట్ి అంశములను వీట్ిలో కొనిింట్ిగా మనము ప్ర్శగణంచవచుు. లేఖ్నము యొకు ఈ
అంశములు మర్శయు ఇతర్ అంశములకు పాండితయము అవసర్మైయునిది. కాని తగశనంత అధ్యయన
కృషితో, ఆర్ంభ్ములో అసపషరమైనవనిపించు అనేక విషయములు తర్మవాత మనకు సపషరమవుత యి.
చివర్శగా, మనము ఎంత కృషి చదస్టన
ి లేఖ్నములోని కొనిి భాగములు అసపషరముగానే
మిగశల్వపల త యి. ఈ లేఖ్నము కోణముల యొకు సపషరమన
ై ఉద హర్ణలు సమూయియలు, ర్ాజులు మర్శయు
దినవృత్ ంతములు లేక కొీత్ నిబంధ్న సువార్్ లలో ఉని సమాంతర్ లేఖ్న భాగముల మధ్య సంధిని
చదయుట్కు ప్రయతిించునప్ుపడు తల తు
్ త యి. ఈ విభాగములలో గొప్ప ప్రగతిని సాధించినప్పట్ికీ, చ లా
సమసయలు ఇప్పట్ికి కూడ ప్ర్శషాుర్ము లేకుండ ఉన ియి.
కాబట్ిర , మనము లేఖ్నములను ధ యనించుచుండగా, బెైబిలులోని కొనిి భాగములు ఇతర్ భాగముల
కంట్ే సపషరమన
ై వని మనము ఎలో ప్ుపడు గుర్మ్ంచుకోవాల్వ. ఈ సతయమును ఎదుర్ొునిప్ుపడు మాతరమే
లేఖ్నము యొకు అధికార్మును మనము బాధ్యత యుతముగా ఉప్యోగశంచగలము. ప్రయోగాతుక
సాాయిలో, లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము నిసిందదహముగా అధికార్శకమైనదెన
ై ప్పట్ికీ,లేఖ్నములోని ప్లు
భాగముల యొకు సపషరత ఆధ ర్ంగా వాట్ి యొకు అధికార్శక మార్గ దర్ికమును ప్లు సాాయిలలో అర్ా ము
చదసుకొని ఉప్యోగశంచగలుగుత ము. కాబట్ిర నేట్ి దినములలో ప్ునర్మదధ ర్ణ సంప్రద యమునకు పారతినిథయము
వహించుట్ కొర్కు, లేఖ్నము యొకు సపషరతను గూర్శు సమకాలీన తీవరతలను మనము నివార్శంచ ల్వ మర్శయు
సపషరత అనేది సాాయి మీద ఆధ ర్ప్డుతుందని ఉదా ట్ించ ల్వ.
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బెైబిలు అధికార్మును గూర్శు ఈ దృషిరకోణ లను మనసుిలో ఉంచుకొని, సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ
వేద ంతశాస్ రములో సంఘ అధికార్ము వప్
ై ు ఇప్ుపడు మన దృషిరని మళ్లో ంచ ల్వ.

సంఘము యొకు అధికార్ము
మర్లా ర్ండు దిశలో మనము దృషిర పడద ము: మొదట్ిగా, మునుప్ట్ి కాలప్ు సంఘ
అధికార్ములను సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ వేత్లు ఎలా చూడ లో చూదే ము; మర్శయు
ర్ండవదిగా, నేట్ి సంఘ అధికార్ములను సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ వేత్లు ఎలా చూడ లో
చూదే ము. మొదట్ మునుప్ట్ి కాలమును గూర్శు చూదే ము.

మునుప్ట్ి అధికార్ములు
మనము ముందు చూస్టినట్ట
ో , ప్ర్శశుదధ తు ఆదిమ సంఘమునకు గత కాలములో అనేక సతయములను
బో ధించ డని ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో గీహించ ర్మ. వాట్ిని త త ుల్వక తీర్మపలుగా అంగరకర్శంచుట్ ద వర్ా పితర్మల
యొకు బో ధ్నలకు, విశావస ప్రమాణములకు మర్శయు సంఘము యొకు స్టిార్మన
ై సంప్రద యములకు
సర్శయిైన గౌర్వము మర్శయు విధదయతను చూప్ుట్కు వార్మ ప్రయతిించ ర్మ. అయినను, సంఘము యొకు
మునుప్ట్ి బో ధ్నల మీద లేఖ్నము యొకు ఔనితయమును బలముగా ఉదా ట్ించుట్ ద వర్ా ఆదిమ
పర ట్ెస్టర ంట్ట
ో ఈ ఆచ ర్మును సమతులయం చదశార్మ. వార్మ గతము మీద ఆధ ర్ప్డిర్శగాని, సంఘము యొకు
బో ధ్నలనిిట్ిని లేఖ్న ఆధ ర్ముగా విశలోషించుట్కు కూడ ప్రయతిించ ర్మ.
దుర్దృషరవశాతు
ై ులను గట్ిర గా ప్ట్టరకొనుట్ నేట్ి
్ , ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ నమిుక యొకు ర్ండు వప్
ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లకు కషరమవుతుంది. మనము చూడబో వుచుని మూడు దిశలను ఒకసార్శ
గమనించుట్ సహాయకర్ంగా ఉంట్టంది: సాంప్రద యవాదము ఒక వప్
ై ు, బెైబిలువాదము మర్ొక వైప్ు,
మర్శయు ఈ ర్ండు తీవరతల మధ్య ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆచ ర్మన
ై స్టంప్ర్డ ర్ఫల ర్ుండ.
ఒక వప్
ై ు, సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లు తర్చుగా “సాంప్రద యవాదమ”ను ఉచుులో
ప్డిపల త ర్మ. సాంప్రద యవాదము, అనగా వార్మ మధ్యకాల్వక ర్ోమన్ కాథల్వక్స సాంప్రద యవాదము యొకు
ఆచ ర్ములకు ఆకర్శషతులవుత ర్మ. ఇప్ుపడు ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లు లేఖ్నము యొకు
అధికార్మును ఉదా ట్ించ ర్మ మర్శయు కాథల్వక్స వాదము యొకు సాంప్రద యములను తిర్సుర్శంచ ర్మ. కాని
చ ల సార్మో, ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రద యవాదులు ప్ునర్మదధ ర్ణ విశావసము యొకు మునుప్ట్ి
వయకీ్కర్ణములను ఎంతగా హతు
్ కుంట్ార్ంట్ే, ప్రయోగాతుక సాాయిలో వార్మ గతమును సర్శగా విశలోషించుట్లో
విఫలులవుత ర్మ.
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మీర్మ నేడు ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లను ఎకుువగా గమనించినట్ో యితద, ఈ ధో ర్ణని మీర్మ చూస్టత
ఉంట్ార్మ. చ లాసార్మో ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లు స్టద
ై ధ ంతిక సాానములను మర్శయు ఆచ ర్ములను
ఎంతగా హతు
ై
్ కుంట్ార్ంట్ే, సమకాలీన విశలోషణ మర్శయు ఆచ ర్ములకు ఈ సంప్రద యములు నిసిందదహమన
ప్ున దులుగా ప్ర్శగణంచబడత యి. చ లా తర్చుగా, ఈ సువర్్ నగల ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లు
వేద ంతశాస్ ర ప్రశిలకు సులువుగా ఇలా అడుగుతూ జవాబిసా్ర్మ, “బెైబిలు ఏమి చెబుతుంది?” అని
అడుగుట్కు బదులుగా “ప్ునర్మదధ ర్ణ ఒప్ుపకోలులు ఏమి చెబుతున ియి?” అని అడుగుత ర్మ.
మర్ొక వప్
ై ు, ఆధ్ునిక ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతవేత్లు మర్ొక కోణములోని తీవరతను హతు
్ కొని
మునుప్ట్ి కాలప్ు సంఘ అధికార్ముతో వయవహర్శస్ ార్మ. జఞానవాద ఆధ్ునికవాదము యొకు కైస్వ వర్ష న్ గా,
వార్మ “బెైబిలువాధ్ము” అని పిలువబడు ద నిలో ప్డిపల త ర్మ. మునుప్ట్ి పర ట్ెస్టర ంట్ సంప్రద యము యొకు
సహాయము లేకుండ ప్రతి ఒకుర్మ ప్రతి వేద ంతశాస్ ర సమసయను బెైబిలులో నిర్ణ యించుకోవాలనట్ట
ో ఈ
వేద ంతవేత్లు వయవహర్శస్ ార్మ.
మర్లా మర్లా, సంఘము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ శాఖ్కు చెందిన వేద ంతవేత్లు ఈ విధ్ముగా
సపందిస్ ూ ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రద యవాదమునకు సపందిస్ ార్మ, “సంఘము ఏమి చెపపి ందో న కు అనవసర్ం.
బెైబిలు ఏమి చెబుతుందో అదద న కు కావాల్వ.” ఇట్ిర విధ నము మన అంతిమ అధికార్ముగా లేఖ్నములకు
లోబడియుండుట్ను మించినదిగా ఉనిది. దదవుని ఆతు సంఘమునకిచిున జఞానమును ఇది తిర్సుర్శస్ ుంది,
మర్శయు కేవలం ఇప్ుపడు ప్నిలో ఉని వయకు్లకు లేక గుంప్ులకు మతరమే అది వేద ంతశాస్ ర తీర్మపను
ఇసు్ంది.
నేడు ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆతులో కొనసాగుట్కు, మనము స్టంప్ర్డ ర్ఫల ర్ుండ యొకు నియమమును
ప్ునర్మదా ట్ించ ల్వ. ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రద యము యొకు పారముఖ్యతను నిర్ో క్షయము చదయకుండ లేఖ్నము
యొకు ఔనితయమును ఉదా ట్ించుట్కు మనము పాట్టప్డ ల్వ.
ఒక వప్
ై ు, ఆదిమ సంఘ పితర్మలు మర్శయు సభ్లను మాతరమేగాక, మన స ంత ప్ునర్మదధ ర్ణ
ఒప్ుపకోలులను మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్ణ సాంప్రద యములను త త ుల్వక తీర్మపలుగా ప్ర్శగణంచ లని స్టంప్ర్డ

ర్ఫల ర్ుండ నేడు కోర్మతుంది. మనకు ది వస్టిరినిసర ర్డ కనెషన్ అఫ్ ఫయిత్త, ది వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ అండ్ లార్ీర్డ
కేట్కిజంలు, ది హెయిడెల బర్డగ కేట్కిజం, ది బెల్వీక్స కనెషన్, ది కనన్ి ఆఫ్ డ ర్డర ఉన ియి. ఈ ప్రతులతో
పాట్టగా మునుప్ట్ి కాలములోని న యకులు మర్శయు వేద ంతశాస్ రవేత్లు వారస్టిన తకుువ పారముఖ్యమన
ై
ర్చనలు అనేకమున ియి. కాని మర్ొక వప్
ై ు, మునుప్ట్ి కాలము యొకు ఈ అధికార్ములనిియు
ఎలో ప్ుపడు లేఖ్నము యొకు నిసిందదహమన
ై బో ధ్నలకు లోబడియుండ ల్వ. నేడు ప్ునర్మదధ ర్ణను
వాయపింప్జేయుట్కు, లేఖ్నము యొకు అధికార్ము కిీంద మునుప్ట్ి సంఘ అధికార్ములకు ఎలాంట్ి
విలువను ఇవావలో మనము నేర్ముకోవాల్వ.
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నేట్ి ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లు గతముతో ఎలా అనుబంధ్ప్ర్చుకోవాలో చూశాము కాబట్ిర ,
ఇప్ుపడు మనము అంతద పారముఖ్యమన
ై మర్ొక అంశమును చూదే ము: ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవేత్లు
సమకాలీన సంఘ అధికార్ములను ఎలా విశలోషించ ల్వ. మన ర్ోజులలో అభివృదిధ చెందుతుని వేద ంతశాస్ ర
నియమముల యొకు అధికార్మును మనము ఎలా అర్ా ము చదసుకోవాల్వ?

సమకాలీన పర ట్ెస్టర ంట్ అధికార్ములు
సంఘములో సర్శగా నియుకి్ చదయబడిన న యకులు అభివృదిధ చదస్టన
ి వేద ంతశాస్ ర విలువను ఆదిమ
పర ట్ెస్టర ంట్ట
ై ా సంఘములోని సమకాలీన అధికార్ములను
ో ఉదా ట్ించ ర్మగాని, లేఖ్నము యొకు బో ధ్నకు పగ
హెచిుంచకుండ జఞగీత్ప్డ్ ర్ని మనము ముందద చూశాము. దుర్దృషరవశాతు
్ , మర్ొక సార్శ, సమకాలీన
ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతవేత్లు ఈ ఆదిమ పర ట్ెస్టర ంట్ దృకపథములను అనుసర్శంచుట్ను కషరముగా భావిసా్ర్మ.
వార్శ దినములలో జీవించుచుని ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రవత
ే ్ లను అర్ా ము చదసుకొను విధ నములలో వార్మ
తీవరతల వైప్ుకు మొగుగచూప్ునట్ట
ో ఉంట్ార్మ.
ఒక వప్
ై ు, నేట్ి స్టిదధ ంత సూతీరకర్ణములను గూర్శు ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతవేత్లు సందిగధ ులుగా
ఉనిట్ట
ై ు, మన దినములలో స్టిదధ ంత సూతీరకర్ణముల విషయములో పిడవ
ి ాదమును
ో అనిపిస్ ార్మ. మర్ొక వప్
హతు
ై ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రము యొకు మార్గ ము “సమకాలీన
్ కొనువార్శగా ఉంట్ార్మ. కాని నిజమన
స్టిదధ ంత సూతీరకర్ణములలో నముకసు్లుగా ఉండుట్కు” ప్రయతిించుట్.
సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రమును గూర్శు బహుగా సందిగధ ులుగా లేక పిడవ
ి ాదులుగా
ఉండుట్ కంట్ే, ఈ దృషిరకోణము “నముకమన
ై సూతీరకర్ణములను” సృషిరంచుట్కు ఆశప్డుతుంది. మన
అభిపారయమును అర్ా ము చదసుకొనుట్కు వేద ంతశాస్ ర కథనముల యొకు సతయమును మనము ఎలా
భావించుచున ిమో ప్ర్రక్ించుట్ ఉప్యోగకర్ముగా ఉంట్టంది.
నేడు మనము ఎదుర్ొును తీవరమైన సంశయవాదము మర్శయు పిడివాదము ఉనికిలో ఉండుట్కు
కార్ణము స్టద
ై ధ ంతిక కథనములను సులువన
ై దెైవదదహిక విధ నములలో తర్చుగా విశలోషించుట్ కావచుు.
సాంప్రద యక సంక్ేప్ త ర్శుక సతయముల ప్ట్ిర క వల న, స్టద
ై ధ ంతిక కథనములు కూడ చ లా సార్మో తప్ుప లేక
ఒప్ుప అను సులువైన మార్గ ములో ఆలోచించబడత యి. కాని వాస్ వానికి, ఇట్ిర దెైవదదహిక సంక్ేప్ ప్దధ తి నుండి
తెగతెంప్ులు చదసుకొనుట్ సహాయకర్ముగా ఉంట్టంది. స్టద
ై ధ ంతిక కథనముల యొకు సతయ విలువలను గూర్శు
సమధ్ర్ు విధ నములలో, సతయము మర్శయు అసతయము అను వర్ణ మాలలో సాధ్యతల శలీణగా, ఆలోచన
చదయుట్ సహాయకర్ముగా ఉంట్టంది, వేద ంతశాస్ ర కథనములనిియు అవి ఎంత దగగ ర్గా లేఖ్నము యొకు
సర్వజా మన
ై బో ధ్ను ప్రతిబింబిసా్యో అను ద ని ఆధ ర్ంగా వీల ైనంత వర్కు సతయము లేక అసతయముగా
ఉంట్ాయి.
-28వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
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ఈ వర్ణ మాలలో ఒకవైప్ు, కొనిి వేద ంతశాస్ ర సాానములు మనము మంచి మనసాిక్ితో సతయము అని
పిలచు విధ్ముగా బెైబిలు యొకు బో ధ్ను సర్శగా వివర్శస్ ాయని మనము గమనిసా్ము. ఇప్ుపడు, ఈ
కథనములు సంప్ూర్ణ మైనవి కాదు, కాని వాస్ వానికి అవి యోగయమైనవి కావు అని బయలుప్ర్చు విధ్ముగా
కొనిి అర్హతలు తల తి్ తద తప్ప అవి సతయములని ప్ర్శగణంప్బడుట్కు దగగ ర్గా ఉన ియి. వర్ణమాల యొకు
మర్ొక వప్
ై ు, అవి యోగయమన
ై వని బయలుప్ర్చు విధ్ముగా కొనిి అర్హతలు కనిపిస్టత్ తప్ప మనము తప్ుప
అని ప్ర్శగణంచునంతగా లేఖ్న బో ధ్కు దూర్ముగా ఉని ఇతర్ వేద ంతశాస్ ర సాానములు ఉన ియి.
ఉద హర్ణకు, “దదవుడు అనిిట్ిపై సార్వభౌమునిగా ఉన ిడు” అనే కథనమును తీసుకోండి. ఇప్ుపడు,
ఈ కథనము బెైబిలు బో ధ్కు చ లా దగగ ర్గా ఉంది కాబట్ిర ఇది సతయమని చెప్ుపట్కు మనకు పదే గా సమసయ
అనిపించదు. దదవుడు సృషిర యావతు
్ మీద సార్వభౌమునిగా ఉన ిడని బెైబిలు బో ధిస్ ుంది. కాని, ఈ
కథనమును మర్శంత మర్మగుప్ర్చవచుు కాబట్ిర , కొనిి విధ లుగా ఇది అసంప్ూర్ణ మన
ై దద. ఉద హర్ణకు,
బెైబిలు విశావసమును మనము కీీస్ ు దెవ
ై తవమును తిర్సుర్శంచు వాదము లేక అదృషరవాదము నుండి
ప్రతయద కప్ర్చవలస్టి వచిునప్ుపడు, ఈ కథనము వాస్ వానికి తప్ుపడు అభిపారయమును ఇసు్ంది. దదవుడు
చ ర్శతిరక సంఘట్నలలో కూడ పాలుప్ంచుకుంట్ాడు అనే దెవ
ై కృత సతయమును మనము తెల్వయజేయకపల తద,
ఇది వాస్ వానికి తప్ుప దో వ ప్ట్ిర ంచవచుు కూడ .
అదద విధ్ముగా, “యియసు దదవుడు” అనే కథనము లేఖ్నములకు దగగ ర్గా ఉనిది మర్శయు ఎకుువ
సందర్ాభలలో ఇది సతయముగా ప్ర్శగణంచబడుతుంది. ఇది ప్ూర్శ్గా బెైబిలు బో ధ్నకు పారతినిథయం వహిస్ ుందని
మనము గుర్శ్ంచవచుు. కాని కొనిి సందర్ాభలలో, ముఖ్యముగా కైస్వ అబదధ తెగలను ఎదుర్ొును
సందర్ాభలలో, ఈ కథనము వాస్ వానికి సతయమును అసపషరప్ర్మసు్ందని మనము గుర్శ్ంచవచుు; అది తప్ుప
దో వ ప్ట్ిర ంచవచుు. కీస
ీ ్ ు ప్ూర్శ్గా మానవుడని కూడ బెైబిలు బో ధిస్ ుంది. మర్శయు, కొనిి సందర్ాభలలో, అది
సతయమును ప్ూర్శ్గా వలో డిచస
ద ్ ుంది అని సంతృపి్ చెందుట్కు “యియసు దదవుడు” అనే కథనములో కీీస్ ు యొకు
మానవతవమును కూడ జోడించి కథనమును మనము సంప్ూర్ణ ము చదయాల్వ.
చివర్శక,ి సమకాలీన వేద ంతశాస్ ర సూతీరకర్ణములను గూర్శు మనము ఈ విషయములను
చెప్పగలము. కొనిి వేద ంత కథనములు సతయములుగా ప్ర్శగణంచబడుట్కు లేఖ్నములకు దగగ ర్గా ఉనిట్ట
ో
గుర్శ్ంచబడత యి. మర్శకొనిి అసతయములుగా గుర్శ్ంచబడుట్కు లేఖ్నమునకు దూర్ముగా ఉన ియి. అనిి
వేద ంతశాస్ ర సూతీరకర్ణములలో ఒక విషయం మాతరం నిజం: అవనిి కూడ మర్మగు చెందగలవు. ఆదిమ
ప్ునర్మదధ ర్ణ న నుడు కంట్ే ఎకుువ ఏమి లేదు: స్టంప్ర్డ ర్ఫల ర్ుండ, “ఎలో ప్ుపడు ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందుట్.”
అంతిమ వేద ంతశాస్ ర సూతీరకర్ణము అంట్ే ఊహ లేమి తప్ప ఏమి కాదు.
నముకమైన వేద ంతశాస్ ర సూతీరకర్ణములను అందించుట్ సమకాలీన ప్ునర్మదధ ర్ణ వేద ంతశాస్ రము
యొకు లక్షయము అని చెపపి నప్ుపడు మన ఉదదేశము ఇదద. ఒక వైప్ు సమకాలీన సంఘ వేద ంతశాస్ రమును
గూర్శు మనము సంశయములో లేము; నేడు సంఘము చెబుతుని వాట్ి ప్ట్ో అధికార్మును లేక
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సందర్శించండి.
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సమర్శపంచుకోవలస్టిన అవసర్తను మనము తిర్సుర్శంచుట్ లేదు. మర్ొక వప్
ై ు, మనము ప్ూర్శ్గా
స్టైదధ ంతికముగా కూడ లేము; సమకాలీన సూతీరకర్ణములు సంప్ూర్ణ మన
ై వని మేము చెప్పము. బదులుగా,
నముకమైన స్టైదధ ంతిక సూతీరకర్ణములను అభివృదిధ చదయుట్కు దదవుడు మాకిచిున నిధ్ులను — లేఖ్న
వాయఖ్ాయనము, సమాజములో పాలుప్ంప్ులు, మర్శయు కస
ై ్ వ జీవనము — వినయముతోను
బాధ్యత యుతముగా ఉప్యోగశస్ ాము.
వీల ైనంత వర్కు మా బో ధ్నలను లేఖ్న బో ధ్నలకు అనుకూలప్ర్మసా్ము. మా స్టిదధ ంతములు
లేఖ్నములకు ఎంత దగగ ర్గా ఉంట్ె, అవి అంత అధికార్ము కల్వగశయుంట్ాయి. అవి లేఖ్నములకు ఎంత
దూర్ముగా ఉంట్ె అంత తకుువ అధికార్మును కల్వగశయుంట్ాయి. కాని అనిి సందర్ాభలలో, సంఘము
యొకు వేద ంతశాస్ రము లేఖ్నములకు లోబడియుండవల ను. నముకమన
ై వేద ంతశాస్ ర సూతీరకర్ణములను
ఉతపతి్ చదయుట్ మా లక్షయము.

ముగశంప్ు
ఈ పాఠంలో మనము బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్మునకు మధ్యగల అనుబంధ్మును చూశాము.
మధ్యకాల్వక యుగములో అభివృదిధ చెందిన ప్లు దృకపథ లను మనము చూశాము. ఈ అభిపారయములను
ఆదిమ ప్ునర్మదధ ర్ణ ఎలా సర్శచదస్టన
ి దో కూడ చూశాము. మర్శయు చివర్శగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు
దృకపథములను నేట్ి బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్ములకు ఎలా అనవయించ లో మనము చూశాము.
కైస్వ వేద ంతశాస్ రమును నిర్శుంచునప్ుపడు బెైబిలు మర్శయు సంఘ అధికార్మును జఞగీత్గా
విశలోషించ ల్వ. ఈ పాఠంలో మనము నేర్ముకుని నియమాలను దృషిరలో ఉంచుకుంట్ే, గతములో సంఘ
వేద ంతశాస్ రమునకు తెగులుగ మార్శన అనేక సమసయలను మర్శయు నేడు కూడ మనము ఎదుర్ొును అనేక
సమసయలను నివార్శంచగలుగుత ము. సంఘమునకు ఉప్యోగప్డు మర్శయు దదవునికి మహిమను తెచుు
వేద ంతశాస్ రమును మనము నిర్శుంచగలుగుత ము.
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సందర్శించండి.

