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ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలం నండి చెప్ప బడిన 

వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  

చేస్తతనేా ము. ఇంటర్నే షనల్ ఇన్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ంచబడిన 

"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 

బోధ్కులు, మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం, 

తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 

 

 బైబిలోు  ప్రవాయబడినటుుగా తన ప్విప్రత వాక్ూ ం నండి మీతో మాటాుడటాన్స్కి దేవుడు అనమతంచండి. IBKI 

మారుప  లేదా ఛార్జ ్లేకుండా పూర్తగా పాఠాలన వాణిజ్యూ తర ప్రప్యోజనాల కోసం డౌన్లోడ్జ చేయడాన్స్కి 

మర్యు ప్పనరుతప తత చేయడాన్స్కి అనమతన్స్ మంజూరు చేస్తతంద.  

 

ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఒక్ గుర్తంప్ప పందన సంస ాకాదు.  

ర్గండోల్్  డన,  అధ్ూ క్షుడు  

ర్గబర్టట్య శంటియాగో, డీన  

మా వెబ్సైట్  Thebibleway.net 

న్స్ సందర్శ ంచండి vinay_coc@rediffmail.com 

 

 



Introduction 

God revealed himself to mankind through men inspired 

by the work of the Holy Spirit using about forty writers 

over many centuries. He originally spoke directly to 

leaders and heads of families as in the cases of Adam, 

Enoch, Noah, Job, Abraham, Isaac, Jacob and Moses. 

Later He spoke to the people through prophets such as 

Samuel, Isaiah, Jeremiah and Daniel, as well as some 

lesser-known prophets.   

Webster gives the meanings of the word bible as 

a) the sacred scriptures of Christians comprising the 

Old Testament and the New Testament  

b) the sacred scriptures of some other religion (as 

Judaism). (www.merriam-webster.com)  

The "sacred scriptures" in one book are a compilation of  

a) writings of the Jews pertaining to their relationship 

with Jehovah God - Old Testament. 

b) writings of the apostles or those very closely 

associated with them pertaining to the message of the 

Son of God, what he said and did while on earth - New 

Testament. 

The Bible is a collection of many books by many writers 

over a period of approximately 1500 years. This 

collection of books has been divided into two sections, 

the Old Testament and the New Testament.  

400 B.C. The Old Testament began to be translated into 

Aramaic. This translation is called the Aramaic Targums. 

This translation helped the Jewish people, who began to 

speak Aramaic from the time of their captivity in 

Babylon, to understand the Old Testament in the language 

that they commonly spoke. In the first century Palestine 

of Jesus' day, Aramaic was still the commonly spoken 

language. For example, maranatha: "Our Lord has come," 

1 Corinthians 16:22 is an example of an Aramaic word 

that is used in the New Testament. 4  

During the third century, around 250 B.C., Jewish 

scholars in Alexandria, Egypt, translated the Old 

Testament into Greek. This translation became known as 

the Septuagint or 'Seventy' because according to tradition 

(legend) 70 (or 72) scholars labored 70 (or 72) days to 

produce [it]. The Septuagint was often used by New 

Testament writers when they quoted from the Old 

Testament. The LXX was translation of the Old 

Testament that was used by the early Church. 5  

By 100 B.C. these writings in Hebrew and Aramaic 

comprised the thirty-nine books referred to as "The Law 

and the Prophets" or "The Law and the Prophets and the 

Psalms" by the Israelites. During Jesus' and the Apostle's 

time they were also called the "Scriptures". We refer to 

them as the Old Testament. "Josephus, a non-Christian 

పరిచయం 

అనేక్ శత్వబాాలుగా దాదాప్ప నలభై మంద రచయితలన 

ఉప్యోగంచ్చ ప్ర్శుదాాతమ  ప్న్స్చే ప్రేర్నరంచబడిన 

మనషుల దాా ర్గ దేవుడు తనన త్వన మానవాళికి 

బయలుప్రచుకునేా డు. అతన మొదట ఆడమ్, 

హనోచ్, నోహ్, యోబు, అప్రబహం, ఐజాక్, జాక్బ 

మర్యు మోసెస్ల మాదర్గానే నాయకులు మర్యు 

కుటుంబాల పెదలాతో నేరుగా మాటాుడాడు. తరా్గ త 

అతన శమూూ ల్, యెషయా, యిర్జమ యా మర్యు 

డేన్స్యల్ వంటి ప్రప్వక్ తల దాా ర్గ ప్రప్జలతో అలాగే 

అంతగా తెలియన్స్ ప్రప్వక్ తల దాా ర్గ మాటాుడాడు. 

వెబ్్సట్యర బైబిల్ అనే ప్దాన్స్కి అరా్గలన ఇచిా డు 

ఎ) పాత న్స్బంధ్న మర్యు కొతత న్స్బంధ్నతో 

కూడిన క్రైసతవుల ప్విప్రత ప్రరంథాలు బి) కొన్స్ే  ఇతర 

మత్వల ప్విప్రత ప్రరంథాలు (జుడాయిజం వలె). 

(www.merriam-webster.com) 

 

ఒక్ ప్పసతక్ంలోన్స్ "ప్విప్రత ప్రరంధాలు" ఎ) యెహోవా 

దేవున్స్తో వార్ సంబంధాన్స్కి సంబంధంచ్చన 

యూదుల రచనలు - పాత న్స్బంధ్న. బి) 

అపసతలుల ప్రవాతలు లేదా వార్తో చాలా 

సన్స్ే హితంగా ఉనే  కుమారున్స్ సందేశన్స్కి 

సంబంధంచ్చన రచనలు దేవుడు, అతన భూమిపై 

ఉనే ప్పప డు ఏమి చెపాప డు మర్యు చేశడు - కొతత 

న్స్బంధ్న. 

 

బైబిల్ అనేద దాదాప్ప 1500 సంవతట ర్గల కాలంలో 

చాలా మంద రచయితలు రచ్చంచ్చన అనేక్ ప్పసతకాల 

సమాహారం. ఈ ప్పసతకాల సేక్రణ పాత న్స్బంధ్న 

మర్యు కొతత న్స్బంధ్న అన్స్ రండు విభాగాలుగా 

విభజంచబడింద. 

400 BC పాత న్స్బంధ్న అర్గమిక్ భాషలోకి 

అనవదంచడం ప్రపారంభమంద. ఈ అనవాదాన్స్ే  

అర్గమిక్ టారమా్ట  అంటారు. బాబిలోన్లో 

బందఖ్యనాలో ఉనే ప్ప టి నండి అర్గమిక్ మాటాుడటం 

ప్రపారంభించ్చన యూదు ప్రప్జలకు, వారు స్తధారణంగా 

మాటాు డే భాషలో పాత న్స్బంధ్నన అరంా 

చేస్తకోవడాన్స్కి ఈ అనవాదం సహాయప్డింద. యేస్త 

కాలప్ప మొదటి శత్వబంా పాలస్తతనాలో, అర్గమిక్ ఇప్ప టిీ 

స్తధారణంగా మాటాుడే భాష. ఉదాహరణకు, మారనాథ: 



Jewish historian, declares that, since the death of 

Artaxerxes (424 B.C.), 'no one had dared, up to this day, to 

add anything to them, to take anything from them, or to 

make any change in them.' This clearly indicates that the 

Jewish Canon assumed a settled form in the time of Ezra 

and Nehemiah." 6 

Manuscripts currently available [extants] of the Old 

Testament written in Hebrew and Aramaic [language 

acquired during Babylon captivity (rd)] are: 

    a. Chester Beatty Papyri 100- 400 AD 

    b. Codex Vaticannus and Codex Sinaiticus 350 AD 

[Codex is Latin for      

      English word code (rd)] 

c. The Masoretic Text (MT) is the Hebrew text of the 

Jewish Bible  

     (Tanakh). It defines not just the books of the Jewish 

canon, but      also the precise letter-text of the 

biblical books in Judaism, as well as their 

vocalization and accentuation for both public 

reading and private study. The MT, probably 

between seventh and tenth centuries, is also widely 

used as the basis for translations of the Old 

Testament in Protestant Bibles, and in recent 

decades also for Catholic Bibles.6a 

Old Testament (Jew / Hebrew writings) 

Tanakh - Name for the Jewish Bible. It is an acronym for 

[Torah, prophets (Nevi'ilm) and writings (Ketuvim)].1  

Torah  

Torah is a Hebrew word meaning doctrine or teaching. It 

has been revered as the inspired word of God. It is said by 

tradition to have been revealed to Moses by Him. The 

Torah is sometimes referred to as the (written) Law or 

written Torah. The Torah is the first part of the Tanakh, 

the Hebrew Bible, and is made up of five books. For that 

reason, it is also called the Pentateuch, Chumash, or "the 

Five Books of Moses." 2  

Talmud 

Talmud (aka Shas) is the record of rabbinic discussions. 

[Could this be the "Traditions" the Jews accused Jesus of 

violating? (rd)] Their discussions pertained to 

    a) Jewish law 

     b) ethics 

    c) customs  

    d) history 

 

The Talmud has two components:  

 a) The Mishnah (c. 200 CE), the first written 

compendium of   

         Judaism's Oral Law.  

b) The Gemara (c. 500 CE), a discussion of the 

Mishnah and related   

"మా ప్రప్భువు వచిా డు," 1 కొర్ంథీయులు 16:22 అనేద 

కొతత న్స్బంధ్నలో ఉప్యోగంచబడిన అర్గమిక్ ప్దాన్స్కి 

ఉదాహరణ. 4 

మూడవ శత్వబంాలో, దాదాప్ప 250 BCలో, ఈజప్పట్యలోన్స్ 

అలెగ్ాంప్రడియాలోన్స్ యూదు ప్ండిులు పాత 

న్స్బంధ్నన ప్రీకులోకి అనవదంచారు. సంప్రప్దాయం 

(ప్పర్గణం) ప్రప్కారం 70 (లేదా 72) ప్ండిులు 70 (లేదా 

72) ర్టజులు ప్రశమించ్చ [దీనే్స్ ] తయారు చేయడం వలన 

ఈ అనవాదం సెపాట్య జంట్ లేదా 'డెబైీ ' అన్స్ 

రలువబడింద. కొతత న్స్బంధ్న రచయితలు పాత 

న్స్బంధ్న నండి ఉలేుఖంచ్చనప్పప డు సెపాట్య జంట్్న 

తరచుగా ఉప్యోగంచారు. LXX అనేద ప్రపారంభ 

చరి్ చే ఉప్యోగంచబడిన పాత న్స్బంధ్న యొక్క  

అనవాదం. 5 

100 BC నాటికి హీప్రూ మర్యు అర్గమిక్్లోన్స్ ఈ 

రచనలు ఇప్రశయేలీయులచే "ధ్రమ శక్రసతం మర్యు 

ప్రప్వక్ తలు" లేదా "ధ్రమ శక్రసతం మర్యు ప్రప్వక్ తలు 

మర్యు ీర తనలు"గా సూచ్చంచబడే ముపైప -తొమిమ ద 

ప్పసతకాలన క్లిగ ఉనాే యి. యేస్త మర్యు 

అపసతలుల కాలంలో వాటిన్స్ "ప్రసిక పి్ రట " అన్స్ కూడా 

రలుస్తతరు. మేము వాటిన్స్ పాత న్స్బంధ్న అన్స్ 

సూచ్చస్తతము. "జోసెఫస, క్రైసతవేతర యూదు 

చర్ప్రతకారుడు, అర్గట్యక్సట రక ట  (ప్రీ.పూ. 424) 

మరణించ్చనప్ప టి నండి, 'ఈ ర్టజు వరకు, వార్కి ఏదైనా 

జోడించడాన్స్కి, వార్ నండి ఏదైనా తీస్తకోవడాన్స్కి లేదా 

ఏదైనా చేయడాన్స్కి ఎవరూ స్తహసించలేదు. వార్లో 

మారుప .' ఎప్రజా మర్యు నెహెమాూ  కాలంలో యూదు 

కానన ్సిరామన రూపానే్స్  పందందన్స్ ఇద సప షట్యంగా 

సూచ్చస్తతంద." 6 

హీప్రూ మర్యు అర్గమిక్ భాషలో ప్రవాయబడిన పాత 

న్స్బంధ్న యొక్క  ప్రప్స్తతతం అందుబాటులో ఉనే  

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు [బాబిలోన బందఖ్యనాలో పందన భాష 

(RD)]: a. చెసట్యర బ్బటీ పారర్ 100- 400 AD b. కోడెక్ట  

వాటిక్నే స మర్యు కోడెక్ట  సైనైటిక్స 350 AD [కోడెక్ట  

లాటిన 

ఆంర ు ప్ద కోడ్జ (RD)] 

సి. మసోరటిక్ టెక్ట ి (MT) అనేద యూదుల బైబిల్ 

యొక్క  హీప్రూ టెక్ట ి 



         Tannaitic writings that often ventures onto other 

subjects and expound broadly on the Tanakh. The 

terms Talmud and Gemara are often used 

interchangeably. The Gemara is the basis for all 

codes of rabbinic law and is much quoted in other 

rabbinic literature. The whole Talmud is also 

traditionally referred to as Shas - abbreviation of 

shisha sedarim, "six orders" of Mishnah. 3 

 

New Testament 

"The New Testament was complete, or substantially 

completed, about A.D. 100. The majority of the writings 

being in existence twenty to forty years before this." 

According to F. F. Bruce as early as 367 A.D. twenty-

seven books were recognized as having been accepted by 

many Eastern Church leaders as authentic. Shortly 

afterwards Western church leaders accepted them. "It was 

not until c, 508 A.D. that 2 Peter, 2 and 3 John, Jude and 

Revelation were included in a version of the Syriac Bible 

in addition to the other twenty-two books." None of the 

original writings are present today. However, thousands 

of copies of manuscripts (MSS), fragments, cursives, and 

quotations in writings by early first and second century 

Christians are available to translators. It is probably safe 

to say that none of these writings were copied without 

some errors or without copyist notes. 

"The first steps in the formation of a canon of 

authoritative Christian books, worthy to stand beside the 

Old Testament canon, which was the Bible of our Lord 

and His apostles, appear to have been taken about the 

beginning of the second century, when there is evidence 

for the circulation of two collections of Christian writings 

in the Church. 

"The corpus Paulinum, or collection of Paul's writings, 

was brought together about the same time as the collecting 

of the fourfold Gospel. As the Gospel collection was 

designated by the Greek word Euangelion, so the Pauline 

collection was designated by the one-word Apostolos, each 

letter being distinguished as 'To the Romans', 'First to the 

Corinthians', and so on. Before long, the anonymous 

Epistle to the Hebrews was bound up with the Pauline 

writings. Acts, as a matter of convenience, came to be 

bound up with the 'General Epistles' (those of Peter, James, 

John and Jude). … The only books about which there was 

any substantial doubt after the middle of the second century 

were some of those which come at the end of our New 

Testament … James, Jude, Peter, 2 and 3 John. … 

Athanasius in 367 A.D. lays down the twenty-seven books 

of our New Testament as alone canonical; shortly 

afterwards Jerome and Augustine followed his example in 

the West. … One thing must be emphatically stated. The 

New Testament books did not become authoritative for the 

(తనఖ్). ఇద జూూ యిష్ కానన యొక్క  ప్పసతకాలన 

మాప్రతమే కాకుండా, జుడాయిజంలోన్స్ బైబిల్ 

ప్పసతకాల యొక్క  ఖచి్చ తమన అక్షర-వచనాన్స్ే  

కూడా న్స్రా చ్చస్తతంద, అలాగే ప్బిుక్ ప్ఠనం 

మర్యు క్రపైవేట్ అధ్ూ యనం రండింటిీ వాటి 

సా రం మర్యు ఉచాా రణ. MT, బహుశ ఏడవ 

మర్యు ప్దవ శత్వబాాల మధ్ూ , ప్రపటెసట్యంట్ 

బైబిళ్ులో పాత న్స్బంధ్న అనవాదాలకు 

మర్యు ఇటీవలి దశబాాలలో కాథలిక్ బైబిళ్ుకు 

కూడా విసతృతంగా ఉప్యోగంచబడింద. 

పాత న్స్బంధన (యూదు / హీబ్రూ రచనలు) 

తనఖ్- యూదుల బైబిల్ ేరు. ఇద [తోర్గ, ప్రప్వక్ తలు 

(నెవిఇల్మ ) మర్యు రచనలు (కేటువిమ్)]కి సంక్షిప్త 

రూప్ం. 

తోరా 

తోర్గ అనేద హిప్రూ ప్దం అంటే సిదాాంతం లేదా 

బోధ్న. ఇద దేవున్స్ ప్రేర్నరత వాక్ూ ంగా 

గౌరవించబడింద. ఇద అతన్స్ దాా ర్గ మోషేకు 

బయలుప్రచబడిందన్స్ సంప్రప్దాయం ప్రప్కారం 

చెప్ప బడింద. తోర్గన కొన్స్ే స్తరుు (ప్రవాతపూరా క్) చటట్యం 

లేదా ప్రవాసిన తోర్గ అన్స్ రలుస్తతరు. తోర్గ అనేద తనఖ్, 

హీప్రూ బైబిల్ యొక్క  మొదటి భారం మర్యు ఐదు 

ప్పసతకాలతో రూపందంచబడింద. ఆ కారణంగా, దీన్స్న్స్ 

పెంటాట్యూ చ్, చుమాష్ లేదా "మోసెస యొక్క  ఐదు 

ప్పసతకాలు" అన్స్ కూడా రలుస్తతరు. 2 

తాలుు డ్జ 

టాలుమ డ్జ (అకా షాస) అనేద రబ్బీ ల చరి ల 

ర్కారుు.[యూదులు జీసస ఉలుంఘంచ్చనటుు 

ఆర్టరంచ్చన "సంప్రప్దాయాలు" ఇదేనా? (RD)] వార్ 

చరి లు ఎ) యూదుల చటట్యం బి) నీత సి) ఆచార్గలు డి) 

చర్ప్రతకు సంబంధంచ్చనవి 

 

 

టాలుమ డ్జ రండు భాగాలన క్లిగ ఉంద: ఎ) మిషేా  (c. 

200 CE), దీన్స్ యొక్క  మొదటి ప్రవాత సంప్రరహం 

 

జుడాయిజం యొక్క  మౌఖక్ చటట్యం. బి) ద గెమార్గ (c. 

500 CE), మిషేా  మర్యు సంబంధత చరి  



[Catholic] Church because they were formally included in a 

canonical list; on the contrary, the [Catholic] Church 

included them in her canon because she already regarded 

them as divinely inspired, recognizing their innate worth 

and generally apostolic authority, direct or indirect." 

 

Things Christ did and said were recorded by four different 

writers, one of which, Luke, may have been a Gentile. 

Originally, they were considered as one book and simply 

referred to as "The Gospel" with each writer's work as "the 

Gospel according to Matthew" or "the Gospel according to 

John." "The fifth historical writing, the Acts of the 

Apostles is actually a continuation of the third Gospel, 

written by the same author, Luke, the physician and 

companion of the apostle Paul." 7 "When Luke and Acts 

were separated, one or two modifications were apparently 

introduced. Originally Luke seems to have left all mention 

of the ascension to his second treaties; now the words 'and 

was carried to heaven' were added to Luke 24:51, to round 

out the narrative, and in consequence 'was taken up' added 

to Acts 1:2." 8  

Josephus confirms many things recorded in the Bible that 

occurred during Jesus' time on earth and the early years of 

the church in his writings about the Jewish nation. 

 

This does not mean every word in any particular translation 

carries the exact meaning of the word as originally spoken 

or written. 

 

Ten Stages of NT Formation and Transmission 12  

 

The Historical Jesus - words are spoken and deeds are 

performed by Jesus himself during his lifetime on earth.  

 

Oral Tradition - traditions and beliefs about Jesus are 

developed and passed on by early Christian communities.  
 

Written Sources - some of the miracles and/or sayings of 

Jesus are compiled and recorded in early written 

documents.  
 

Written Texts - individual letters, full Gospels, etc., are 

written with particular messages for particular situations.  
 

Distribution - some writings are copied and shared with 

other Christian communities throughout the 

Mediterranean.  
 

Collection - certain Christians begin collecting the letters 

of Paul and gathering together several different Gospels.  
 

Canonization - four Gospels, several collections of 

letters, and a few other texts are accepted as authoritative 

scriptures. 
 

Translation - biblical texts are translated into other 

ancient and modern languages: Latin, Syriac, Coptic, 

Armenian. 
 

తనాే యిటిక్ రచనలు తరచుగా ఇతర విషయాలపైకి 

వెళ్తతయి మర్యు తనఖ్్పై విసతృతంగా 

వివర్స్తతయి. టాలుమ డ్జ మర్యు గెమార్గ అనే 

ప్దాలు తరచుగా ప్రసప రం మారుి కోబడత్వయి. 

గెమార్గ రబిీ న్స్క్ చటట్యం యొక్క  అన్స్ే  కోడ్జ్లకు 

ఆధారం మర్యు ఇతర రబిీ న్స్క్ స్తహితూ ంలో 

ఎకుక వగా కోట్ చేయబడింద. మొతతం త్వలుమ డ్జ 

స్తంప్రప్దాయక్ంగా షాస అన్స్ కూడా 

రలువబడుుంద - షిషా సెడార్మ్ యొక్క  

సంక్షిప్తతక్రణ, మిషేా  యొక్క  "ఆరు ఆరురుు". 3 

 

కొతత న్స్బంధన 

"ప్రకొతత న్స్బంధ్న ప్రీ.శ. 100లో పూరతయింద, లేదా 

రణనీయంగా పూరతయింద. దీన్స్కి ఇరవై నండి నలభై 

సంవతట ర్గల ప్రకితం చాలా వరకు రచనలు ఉనాే యి." 

FF ప్రూస ప్రప్కారం 367 AD లోనే ఇరవై ఏడు ప్పసతకాలు 

చాలా మంద తూరుప  చరి్  నాయకులచే 

ప్రపామాణిక్మనవిగా గుర్తంచబడాుయి. కొంతకాలం 

తరా్గ త పాశి తూ  చరి్  నాయకులు వాటిన్స్ 

అంీక్ర్ంచారు. "సి, 508 AD వరకు 2 ప్తటర, 2 మర్యు 

3 జాన, జూడ్జ మర్యు ర్విలేషన ఇతర ఇరవై రండు 

ప్పసతకాలతో పాటు సిర్యాక్ బైబిల్ వెరషన్లో 

చేరి బడాుయి." అసలు ర్గసేవి ఏవీ నేటికి లేవు. ఏద 

ఏమనప్ప టిీ, మొదటి మర్యు రండవ శత్వబపా్ప 

ప్రపారంభ క్రైసతవులు ప్రవాసిన వేలకొదీ ామానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు 

(MSS), శక్లాలు, క్ర్ట వ్లు మర్యు కొటేషన్లు 

అనవాదకులకు అందుబాటులో ఉనాే యి. ఈ 

రచనలు ఏవీ కొన్స్ే  లోపాలు లేకుండా లేదా కాప్తయిసట్య 

నోట్ట  లేకుండా కాప్త చేయబడలేదన్స్ ఖచ్చి తంగా 

చెప్ప వచిు . 

"మన ప్రప్భువు మర్యు అతన్స్ అపసతలుల బైబిల్ 

అయిన పాత న్స్బంధ్న కానన ప్క్క న న్స్లబడటాన్స్కి 

యోరూ మన అధీక్ృత క్రైసతవ ప్పసతకాల న్స్యమావళిన్స్ 

రూపందంచడంలో మొదటి అడుగులు రండవ 

శత్వబంా ప్రపారంభంలో తీస్తకోబడాుయి. చరి్ లో క్రైసతవ 

రచనల యొక్క  రండు సేక్రణల ప్రప్సరణకు స్తక్షూ ం. 

మన ప్రకొతత న్స్బంధ్న యొక్క  ఇరవై ఏడు ప్పసతకాలన 

ఒంటర్గా కానాన్స్క్లాా న్స్ర్నశాిస్తతంద; కొంతకాలం తరా్గ త 

జెర్టమ్ మర్యు అరసిట్యన ప్శిి మ దేశలలో అతన్స్ 



Interpretation - the meaning of the scriptures is 

investigated on various levels: literal, spiritual, historical, 

social, etc.  
 

Application - communities and individuals use the NT 

for practical purposes: liturgical, moral, sacramental, 

theological. 

Documents Available for Translators 

 

These writings can be divided into three parts: 

• Autographs: The original texts were written either 

by the author's own hand or by a scribe under their 

personal supervision. 

• Manuscripts: All Bibles were hand copied onto 

papyrus or parchment until Gutenberg first printed 

the Latin Bible in 1456.  

• Translations: When the Bible is translated into a 

different language it is usually translated from the 

Hebrew and Greek manuscripts, cursives and 

papyruses. However, some translations in the past 

were derived from an earlier translation. For 

example, the first English translation by John 

Wycliffe in 1380 was prepared from the Latin 

Vulgate. 10  

 

The writings were either in UNCIALS [all words in caps]. 

FREQUENTLYONEHEARSTHETHETERMS

AUTOG 

RAHPSORORIGINALSTHEYAREREFERRI

NGTOTH 

EACTUALDOCUMENTSSENTTOTHEVARI

OUSCHU 

       or cursives [running hand written; i.e., our 

handwriting]. 

frequentlyonehearsthethetermsautog 

rahpsororiginalstheyarereferringtoth 

eactualdocumentssenttothevariouschu 

 

Initially many considered the writings to be in the 

Classical Greek; i.e., Homer's Iliad. However, years later 

"Thousands of papyri were discovered in Egypt around 

the turn of the century which displayed a form of Greek 

called 'konie' Greek, meaning common. New Testament 

scholars began to discover that most of the New 

Testament was written in Koine Greek, the language of 

the people, rather than the kind of Greek used by the 

Greek poets and tragedians."  11 

 

 

Manuscripts, Cursives and Other Writings 

 

There have been volumes written about how the Bible was 

compiled and translated. Countless others have been 

written critical of the translation effort and still others 

ఉదాహరణన అనసర్ంచారు. … ఒక్ విషయం రటిట్యగా 

చెపాప లి. కొతత న్స్బంధ్న ప్పసతకాలు [కాథలిక్] చరి్ కి 

అధకార్క్ంగా మారలేదు ఎందుక్ంటే అవి అధకార్క్ంగా 

కానాన్స్క్ల్ జాబిత్వలో చేరి బడాుయి; దీన్స్కి విరుదంాగా, 

[కాథలిక్] చరి్  వార్న్స్ తన న్స్యమావళిలో చేరి్ ంద, 

ఎందుక్ంటే ఆమె అప్ప టికే వార్న్స్ 

దైవప్రేర్నరతమనదగా ప్ర్రణించ్చంద, వార్ సహజమన 

విలువన మర్యు స్తధారణంగా అపోసోట్యలిక్ 

అధకార్గన్స్ే  ప్రప్తూ క్షంగా లేదా ప్ర్టక్షంగా గుర్తంచ్చంద." 

 

ప్రీస్తత చేసిన మర్యు చెరప న విషయాలు నలుగురు 

వేర్నా రు రచయితలచే ర్కార ు చేయబడాుయి, వార్లో 

ఒక్రు, లూకా, అనూ జనలు కావచుి . వాసతవాన్స్కి, అవి ఒక్ 

ప్పసతక్ంగా ప్ర్రణించబడాుయి మర్యు ప్రప్త రచయిత 

యొక్క  ప్న్స్న్స్ "మతతయి ప్రప్కారం స్తవారత" లేదా "జాన 

ప్రప్కారం స్తవారత"గా "ద గోసెప ల్" అన్స్ రలుస్తతరు. "ఐదవ 

చార్ప్రతక్ రచన, అపసతలుల చటాట్యలు వాసతవాన్స్కి 

మూడవ స్తవారత యొక్క  కొనస్తగంప్ప, అదే రచయిత, 

అపసతలుడైన పౌలు వైదుూ డు మర్యు సహచరుడైన 

లూకాచే ప్రవాయబడింద." 7 "లూకా మర్యు చటాట్యలు 

వేరు చేయబడినప్పప డు, ఒక్టి లేదా రండు మారుప లు 

సప షట్యంగా ప్రప్వేశపెటట్యబడాుయి. వాసతవాన్స్కి లూకా ఆర్టహణ 

గుర్ంచ్చన అన్స్ే  ప్రప్స్తతవనలన తన రండవ 

ఒప్ప ందాలకు వదలివేసినటుు తెలుసోతంద; ఇప్పప డు 

'మర్యు సా రా్గన్స్కి తీస్తకువెళ్తురు' అనే ప్దాలు లూకా 

24:51కి జోడించబడాుయి. , క్థనాన్స్ే  పూర్త చేయడాన్స్కి 

మర్యు ప్రూ వస్తనంగా 'తీస్తకోబడింద' 

యేస్త భూమీమ ద ఉనే  కాలంలో మర్యు చరి్  ప్రపారంభ 

సంవతట ర్గలోు  యూదు దేశం గుర్ంచ్చన తన ప్రవాతలోు  

జర్గన బైబిలోు  నమోదు చేయబడిన అనేక్ విషయాలన 

జోస్తఫస ధ్ృవీక్ర్ంచాడు. 

 

ఏదైనా న్స్ర్షాట్య అనవాదంలోన్స్ ప్రప్త ప్దం అసలు 

మాటాుడిన లేదా ప్రవాసిన ప్దం యొక్క  ఖచ్చి తమన 

అరా్గనే్స్  క్లిగ ఉంటుందన్స్ దీన్స్ అరంా కాదు. 

 

NT న్స్రాు ణం మరియు బ్రపసారం యొకక  పది 

దశలు12  
 

హిసాారికల్ జీసస్- భూమిపై తన జీవితకాలంలో యేస్త 

సా యంగా మాటలు మాటాుడత్వరు మర్యు ప్నలు 

చేస్తతరు. 

 



praising the excellent scholarship. Several scholars lost 

their lives or suffered persecution as a result of their desire 

to get the Bible into the language of the common man.  

 

There are over 24,000 manuscripts (5,000 in Greek). 

Nearly a hundred manuscripts were discovered in the 

1900's with portions of the New Testament. In the 1800's, 

other manuscripts were found, some of the more 

important ones described below. 15 

 

Codex Sinaiticus. 16  

This was discovered by Constantin von Tischendorf in St. 

Catherine's Monastery at the foot of Mt. Sinai, dating 

around 350 AD, contains the entire New Testament. 

 

Codex Vaticanus. 17  

This manuscript had been in the Vatican's library since 

about 1481 but had never been made available to scholars 

until the middle of the 18th century. The entire Old and 

New Testaments are included except from Hebrews 9:15 

through to the end of Revelation, and the Pastoral 

Epistles. Most scholars consider the Codex Vaticanus as 

being some of the most trustworthy of the New Testament 

text.  

 

Codex Alexandrinus. 18  

Fifth century manuscripts containing nearly all the New 

Testament and considered to be very reliable witness to 

the General Epistles and Revelation.  

 

Codex Ephraemi Rescriptus. 19 

Another fifth century document containing a large portion 

of the New Testament but partially erased and written 

upon with the sermons of St. Ephraem. It was later 

deciphered by the painstaking efforts of Tischendorf.  

 

Codex Bezae. 20  

More fifth century manuscripts containing the Gospels 

and Acts with a text quite different from the other 

manuscripts of that era.  

 

Codex Washingtonianus (also called The Freer Gospels). 
21  

Fifth century manuscript with all four Gospels - housed in 

the Smithsonian Institute in Washington D.C.  

"Before the 15th century and Guttenberg's press, all 

copies of any work were by hand and thus called 

manuscripts. Although there are certain differences in text 

between some of the manuscripts, there are no significant 

fundamental doctrine differences. We can have faith in 

today's Bible to truly be the very Word of God." 

 

Dead Sea Scrolls 

The Dead Sea Scrolls consist of roughly 1000 documents, 

most likely written by the Essenes during the period from 

about 200 BC to 68 AD including texts from the Hebrew 

మౌఖిక సంబ్రపదాయం- యేస్త గుర్ంచ్చన 

సంప్రప్దాయాలు మర్యు నమమ కాలు ప్రపారంభ క్రైసతవ 

సంఘాలచే అభివృద ాచేయబడాుయి మర్యు 

ఆమోదంచబడాుయి. 
 

బ్రవాతపూరవ క మూలాలు- యేస్త యొక్క  కొన్స్ే  

అదుు త్వలు మర్యు/లేదా సూకుతలు సంక్లనం 

చేయబడాుయి మర్యు ప్రపారంభ ప్రవాతపూరా క్ 

ప్ప్రత్వలలో నమోదు చేయబడాుయి. 
 

బ్రవాసిన వచనాలు- వూ కి తరత లేఖలు, పూర్త స్తవారతలు 

మొదలైనవి న్స్ర్షాట్య ప్ర్సిుాల కోసం న్స్ర్షాట్య సందేశలతో 

ప్రవాయబడాుయి. 
 

పంపిణీ- కొన్స్ే  రచనలు కాప్త చేయబడాుయి మర్యు 

మధ్ూ ధ్ర్గ అంతటా ఉనే  ఇతర క్రైసతవ సంఘాలతో 

భారసా్త మూ ం చేయబడాుయి. 
 

సేక్రణ - కొంతమంద క్రైసతవులు పాల్ లేఖలన 

సేక్ర్ంచడం మర్యు అనేక్ విభినే  స్తవారతలన 

సేక్ర్ంచడం ప్రపారంభిస్తతరు. 

కానోనైజేషన్- నాలుగు స్తవారతలు, అనేక్ లేఖల 

సేక్రణలు మర్యు మర్కొన్స్ే  ప్రరంథాలు అధకార్క్ 

ప్రరంథాలుగా అంీక్ర్ంచబడాుయి. 
 

అనువాదం- బైబిల్ ప్రరంథాలు ఇతర ప్పర్గతన 

మర్యు ఆధున్స్క్ భాషలలోకి అనవదంచబడాుయి: 

లాటిన, సిర్యాక్, కారట్యక్, అర్నమ న్స్యన. 
 

వివరణ- ప్రరంథాల అరంా వివిధ్ ్సా్తయిలలో 

ప్ర్శోధంచబడుుంద: స్తహితూ , ఆధాూ తమ క్, చార్ప్రతక్, 

స్తమాజక్ మొదలైనవి. 

 

అపికిేషన్- క్మూూ న్స్టీలు మర్యు వూ కుతలు NT న్స్ 

ఆచరణాతమ క్ ప్రప్యోజనాల కోసం ఉప్యోగస్తతరు: 

ప్రపారనాా, నైతక్, మతక్రమ , వేదాంత. 

అనువాదకుల కోసం పబ్రతాలు అందుబాటులో 

ఉనేా యి 

 

ఈ రచనలన మూడు భాగాలుగా విభజంచవచుి : 

• ఆటోబ్రాఫ లు:అసలు ప్రరంథాలు రచయిత 

యొక్క  సా ంత చేతతో లేదా వార్ వూ కి తరత 

ప్రూ వేక్షణలో ఒక్ లేఖర్చే ప్రవాయబడాుయి. 

• మానుూ బ్రసిక ప్ ాలు:గుటెన్బర ా1456లో లాటిన 

బైబిల్్న మొదటిస్తర్గా ముప్రదంచే వరకు అన్స్ే  



Bible, were discovered between 1947 and 1979 in caves 

near the Wadi Qumran on the northwest shore of the 

Dead Sea) in Israel. 22 The Dead Sea scrolls pre-date 

Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus (350 AD) and the 

Hebrew 9th century manuscript, Masoretic text. 23 

 

The Protestant Reformation saw an increase in translations 

of the Bible into the common languages of the people. 

None of these manuscripts were available to the translators 

of the King James Bible. 

 

Dick Sztanyo wrote in 1985 "There are over 5,336 MSS 

(manuscripts) of the Greek New Testament (in whole or in 

part, mostly part) currently catalogued." 24 ... "in addition 

there are over 2,000 ancient versions, like the Coptic, 

Armenian and Syriac Peshitto, most of them dating from 

the second and third centuries. Moreover, we have around 

8,000 copies of the Latin MS. Add to this the thousands of 

citations in the 'church fathers' " "Astounding" number of 

ancient manuscripts extant: 5,000 Greek manuscripts, 

10,000 Latin and 9,000 other--totaling over 24,000 

manuscript copies or portions of the New Testament. 

These are dated from 100 to 300 years after the originals. 
25 "No doubt there are more today. With so many 

manuscripts, cursives and writing of the "church fathers" 

most differing in some degree, how can anyone believe the 

Bible has translated the intent of the original writers?  

 

Consider the following: 

"The case is like that of a certain will. A gentleman left a 

large estate entailed to his descendents of the third 

generation, and it was not to be divided until a majority of 

them should be of age. During the interval many copies of 

the will were circulated among parties interested, many of 

these being copies of copies. In the meantime, the office of 

record in which the original was filed was burned with all 

its contents. When the time for division drew near, a prying 

attorney gave out among the heirs the report that no two 

existing copies of the will were alike. This alarmed them 

all and set them busily at work to ascertain the truth of the 

report. On comparing copy with copy, they found the 

report true, but on close inspection it was discovered that 

the differences consisted in errors of spelling or 

grammatical construction; some mistakes in figures 

corrected by the written numbers; and some other 

differences not easily accounted for; but that in none of the 

copies did these mistakes affect the rights of the heirs. In 

the essential matters for which the will was written the 

representations of all copies were precisely the same. The 

result was that they divided the estate with perfect 

satisfaction to all, and they were more certain that they had 

executed the will of their grandfather than if the original 

copy had been alone preserved; for it might have been 

tampered with in the interest of a single heir, but the copies, 

defective though they were, could not have been. So, with 

the New Testament. The discovery of errors in the copies 

బైబిళ్లు  పారరస లేదా పారి ్మెంట్్పై చేతతో కాప్త 

చేయబడాుయి. 

• అనువాదాలు:బైబిల్ వేర్న భాషలోకి 

అనవదంచబడినప్పప డు అద స్తధారణంగా 

హీప్రూ మర్యు ప్రీకు మానూ ప్రసిక ్ప్ ట్య్లు, క్ర్ట వ్లు 

మర్యు పారరస్ల నండి 

అనవదంచబడుుంద. అయితే, రతంలోన్స్ 

కొన్స్ే  అనవాదాలు మునప్టి అనవాదం నండి 

తీస్తకోబడాుయి. ఉదాహరణకు, 1380లో జాన వికి ుఫ్ 

చేసిన మొదటి ఆంర ు అనవాదం లాటిన వలేటా్ 

నండి తయారు చేయబడింద. 10 

 

రచనలు UNCIALSలో ఉండేవి [అన్స్ే  ప్దాలు 

కాూ ప్్లలో ఉంటాయి]. 

తరచుగా 

వన్హీర్్సెట్యటటరమ ్సౌటోప్రగాహ్్సోర్జనల్్్సేతయ

రఫప్రర్ంగ్కి 

థియాకిు వల్్డాకుూ మెంటెట ట ంటెంచ్ 

థేవిర్యౌశిు  

 

 

లేదా క్ర్ట వట  [ప్రుగు చేతతో ప్రవాసిన; అనగా, మన 

చేతప్రవాత]. 

తరచుగా ఎవరైనా వింటారు. 

 
మొదటోు  చాలా మంద రచనలు ్కాుసిక్ల్ ప్రీక్్లో 

ఉనే టుు భావించారు; అంటే, హోమరట  ఇలియడ్జ. 

అయితే, సంవతట ర్గల తరా్గ త "ఈజప్ట్య్లో శత్వబిా 

ప్రపారంభంలో వేలాద పారర్జలు క్నగనబడాుయి, ఇద 

'కోనీ' ప్రీక్ అన్స్ రలువబడే ప్రీకు రూపాన్స్ే  

ప్రప్దర్శ ంచ్చంద, దీన్స్ అరంా స్తధారణం. కొ్తత న్స్బంధ్న 

ప్ండిులు కొతత న్స్బంధ్నలో ఎకుక వ భారం కొయిన 

ప్రీక్్లో ప్రవాయబడిందన్స్ క్నగనడం ప్రపారంభించారు. , 

ప్రీకు క్వులు మర్యు విషాదకారులు ఉప్యోగంచే 

ప్రీకు రక్ం క్ంటే ప్రప్జల భాష." 11 

 

 

మానుూ బ్రసిక ప్ ాలు, కరిట వ లు మరియు ఇతర 

రచనలు 

 

బైబిల్ ఎలా సంక్లనం చేయబడింద మర్యు 

అనవదంచబడింద అనే దాన్స్ గుర్ంచ్చ సంప్పటాలు 

http://en.wikipedia.org/wiki/Masoretic


excited alarm leading to inquiry, which developed the fact 

that he who has the most imperfect copy has in it all that 

the original contained of doctrine, duty and privilege." 26 

 

Translation Process 

 
Now that confidence in using these manuscripts for 

translating has been established, the very complex matter 

of translating into other languages (tongues) can begin. 
The translators must decide: 

➢ What words or phrases must be taken together as an 

idiomatic expression?  

➢ What is the proper word in the receiving language?  

➢ Is the word active or passive? Is it past, present or 

future tense?  

➢ Is the word’s mood indicative, subjunctive, and 

imperative? 

➢ What methodology, translation theories, is to be used 

in translating?  

➢ For the New Testament, which MSS should be used, 

the MSS with most copies, the oldest manuscript, or 

the one the translators consider the most reliable? 

MSS are not exact copies, are spread out over many 

years and may be just quotations from memory by 

early writers. 

➢ What translation rules will be followed or should 

new ones be established?  

 

Organized, Analyzed, Categorized and Compared 
 

Before any actual translation can begin rules must be 

agreed upon and documents must be: 

1. Group Writings with similar styles and grammar into 

Text families.27 

A. Byzantine or Eastern –tenth century, the primary 

text used by King James Version (KJV) 

translators. 

B. Western - probably least reliable and most heavily 

disputed. 

C.  Caesarean - Origen may have been brought to 

Caesarea  

D.  Alexandrian - by scribes in Alexandra, Egypt and 

used as   primary text by RSV translators 

1)  Vaticanus or B MSS (fourth century) 

2)  Sinaiticus or Alpha MSS (fourth century) 

       E. Coptic  

           F. Latin Vulgate (Jerome translated fifth century - 

Catholics). 

           G.  Syriac or Peshitto (probably a second century 

MSS). 

           H. Quotations found in copious writings of "church 

fathers." 

2. Study the Manuscripts, “textual criticism,” with the 

goal of reproducing the original text compiled out of a 

text family using variant readings from many MSS as 

ప్రవాయబడాుయి. లెక్క లేనన్స్ే  ఇతరులు అనవాద 

ప్రప్యతే్వ న్స్ే  విమర్శ సూత  ప్రవాస్తరు మర్యు 

మర్కొందరు అదుు తమన స్తక లర్షిప్్న 

ప్రప్శంసించారు. బైబిల్్న స్తమానూ ల భాషలోకి 

తీస్తకుర్గవాలనే వార్ కోర్క్ ఫలితంగా చాలా మంద 

ప్ండిులు తమ జీవిత్వలన కోలోప యారు లేదా 

హింసకు గురయాూ రు. 

 

24,000 క్ంటే ఎకుక వ మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు ఉనాే యి 

(ప్రీకులో 5,000).1900లలో కొతత న్స్బంధ్నలోన్స్ భాగాలతో 

దాదాప్ప వంద మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు క్నగనబడాుయి. 

1800లలో, ఇతర మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు క్నగనబడాుయి, 

వాటిలో కొన్స్ే  ముఖూ మనవి ప్రకింద వివర్ంచబడాుయి. 15 

 

కోడెక్ట  సైనాటిక్స. 16 దీన్స్న్స్ కానాట ింటిన వాన 

టిషెన్డార్  సెయింట్ కేథర్జన మొనాసట్యర్జలో సినాయ్ 

ప్రా తం పాదాల వద ాక్నగనాే రు, ఇద దాదాప్ప 350 

AD నాటిద, ఇద మొతతం కొతత న్స్బంధ్నన క్లిగ ఉంద. 

 

కోడెక్ట  వాటిక్నస. 17 ఈ మానూ ప్రసిక ప్ట్య 1481 నండి 

వాటిక్న లైప్రబర్జలో ఉంద కానీ 18వ శత్వబంా మధ్ూ కాలం 

వరకు ప్ండిులకు అందుబాటులో ఉంచబడలేదు. 

హెప్రబ్బయులు 9:15 నండి ప్రప్క్టన చ్చవర్ వరకు 

మర్యు పాసోట్యరల్ ఎరసట్యల్ట  మినహా మొతతం పాత 

మర్యు ప్రకొతత న్స్బంధ్నలు చేరి బడాుయి. చాలా మంద 

విదాా ంస్తలు కోడెక్ట  వాటిక్నస్న కొతత న్స్బంధ్న 

ప్రరంథంలో అతూ ంత విశా సనీయమనదగా భావిస్తతరు. 

కోడెక్ట  అలెగ్ాంప్రడినస. 18 ఐదవ శత్వబపా్ప 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు దాదాప్ప అన్స్ే  కొతత న్స్బంధ్నన క్లిగ 

ఉనాే యి మర్యు స్తధారణ లేఖలు మర్యు 

ర్విలేషన్కు చాలా నమమ దగన స్తక్షిగా 

ప్ర్రణించబడాుయి. 

 

కోడెక్ట  ఎప్రేమి ర్ప్రసిక ప్ట్యస.19 మరొక్ ఐదవ శత్వబపా్ప 

ప్ప్రతం కొతత న్స్బంధ్నలో ఎకుక వ భాగాన్స్ే  క్లిగ ఉంద 

కానీ పాక్షిక్ంగా చెర్రవేయబడింద మర్యు సెయింట్ 

ఎప్రేమ్ యొక్క  ప్రప్సంగాలతో ప్రవాయబడింద. ఇద 

తరువాత టిషెన్డార్  యొక్క  ప్రశమతో కూడిన 

ప్రప్యతే్వ ల దాా ర్గ ప్రరహించబడింద. కోడెక్ట  బెజా. 20 

ఐదవ శత్వబపా్ప మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు స్తవారతలు మర్యు 

చటాట్య లన క్లిగ ఉనాే యి, ఆ కాలంలోన్స్ ఇతర 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల నండి చాలా భినే మన వచనం 

ఉనాే యి. కోడెక్ట  వాషింగోట్యన్స్యానస (దీన్స్న్స్ ప్రీర 



no two MSS are exactly alike. This process results in a 

Greek text or types.  

Text Types  

A. Byzantine - taken from the Byzantine Text 

referred to as the Majority text by its supporters 

and used in KJV. It is also known as the Textus 

Receptus. 

 B. Westcott-Hort - taken from the Alexandrian 

Text used in Revised Standard (RSV), English 

Standard (ESV) and American Standard (ASV). 

C. Eclectic - utilizes "best evidence" approach and 

used by translations since ASV 28 

“In 1841, the English Hexapla New Testament was 

printed. This textual comparison tool shows in parallel 

columns: The 1380 Wycliffe, 1534 Tyndale, 1539 

Great, 1557 Geneva, 1582 Rheims, and 1611 King 

James versions of the entire New Testament, with the 

original Greek at the top of the page. By the latter part 

of the 19th century there were available three very 

good Greek New Testament texts: Tregelles', 

Tischendorf's, and Wescott and Hort's. These texts 

were improved greatly from the Textus Receptus used 

in earlier English translations. By then, much had been 

learned about the meaning of various Hebrew words 

and Greek words.” 29 

Today the United Bible Society’s UBS 4th Ed. and the 

Nestle’s 27th Ed. are the Greek text generally used for 

translating. 

3. Establish Rules to determine which books or writings 

should be included and/or which ones must be excluded. 

a. The writing must claim to be the word of God 

either explicitly or implicitly. 

b. Was it written by those who have been attested to 

as representatives of God for the purposes of 

revelation?   
c. Is it authentic and not contradict known authentic 

writings? 

d. Was it received (i.e., collected, read, and used) by 

God’s people (Israel in the Old, the church in the 

New) immediately after composition?   

e. Was it written by an authoritative writer, a 

founding stone of the church or an eyewitness to 

the events? 

f. Did the people who knew of the alleged events 

have the chance to test them. To be testable, they 

must have occurred within the lifetime of those 

who are judging their authenticity. 30 

The examples listed below have been excluded in most 

Bibles but there are many more. 31 These can be 

summarized as: 

a) written too late  

b) not written by apostle or close associate 

గాసెప ల్ట  అన్స్ కూడా రలుస్తతరు). 21 మొతతం నాలుగు 

స్తవారతలతో కూడిన ఐదవ శత్వబపా్ప మానూ ప్రసిక ప్ట్య - 

వాషింర ట్యన DCలోన్స్ సిమ త్సోన్స్యన ఇన్్సిట్యట్యూ ట్్లో 

ఉంచబడింద 

"15వ శత్వబాాన్స్కి మర్యు గుటెట్యన్బర ాప్రపెస్కి ముందు, 

ఏదైనా ప్న్స్ యొక్క  అన్స్ే  కాప్తలు చేతతో ఉండేవి కాబటిట్య 

వాటిన్స్ మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు అన్స్ రలుస్తతరు. కొన్స్ే  

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల మధ్ూ  వచనంలో కొన్స్ే  తేడాలు 

ఉనే ప్ప టిీ, ముఖూ మన ప్రపాథమిక్ సిదాాంత భేదాలు 

లేవు. నేటి బైబిల్్పై మనకు విశా సం ఉంటుంద. 

న్స్జంగా దేవున్స్ వాక్ూ ంగా ఉండాలి." 

 

డెడ్జ స్త ప్రసోక ల్ట  

డెడ్జ స్త ప్రసోక ల్ట ్లో దాదాప్ప 1000 డాకుూ మెంటుు 

ఉంటాయి, ఇవి దాదాప్ప 200 BC నండి 68 AD వరకు 

ఉనే  కాలంలో ఎసేట న్లచే ప్రవాయబడి ఉండవచిు . 

హిప్రూ బైబిల్ నండి ప్రరంధాలతో సహా, 1947 మర్యు 

1979 మధ్ూ  ఇప్రజాయెల్్లోన్స్ డెడ్జ స్త యొక్క  వాయువూ  

ఒడుున వాడి కుప్రమాన సమీప్ంలోన్స్ గుహలలో 

క్నగనబడాుయి. 22 డెడ్జ స్త ప్రసోక ల్ట  పూరా  తేదీ కోడెక్ట  

సినాటిక్స మర్యు కోడెక్ట  వాటిక్నస (350 AD) 

మర్యు హీప్రూ 9వ శత్వబపా్ప 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య,మసోరటిక్ా చనం. 23 

 

ప్రపటెసట్యంట్ సంసక రణ ప్రప్జల స్తధారణ భాషలలోకి 

బైబిల్ యొక్క  అనవాదాల పెరుగుదలన చూసింద. 

కింగ జ్యమ్ట  బైబిల్ అనవాదకులకు ఈ మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు 

ఏవీ అందుబాటులో లేవు. 

 

డిక్ ్స్్తినోూ  1985లో "ప్రీకు కొతత న్స్బంధ్నలో 5,336 క్ంటే 

ఎకుక వ MSS (మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు) ఉనాే యి (పూర్తగా లేదా 

కొంత భారం, చాలా భారం) ప్రప్స్తతతం జాబిత్వ 

చేయబడాుయి." 24 ... "అదనంగా కారట్యక్, అర్నమ న్స్యన 

మర్యు సిర్యాక్ పెషిటోట్య  వంటి 2,000కు పైగా ప్పర్గతన 

సంసక రణలు ఉనాే యి, వాటిలో ఎకుక వ భారం రండవ 

మర్యు మూడవ శత్వబాాల నాటివి. అంతేకాకుండా, మా 

వద ాలాటిన MS యొక్క  8,000 కాప్తలు ఉనాే యి. దీన్స్కి 

జోడించండి. 'చరి  ఫాదరట 'లో వేల సంఖూ లో 

అనలేఖనాలు ఉనాే యి "ఆశి రూ ప్ర్చే" ప్పర్గతన 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల సంఖూ : 5,000 ప్రీకు మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు, 

10,000 లాటిన మర్యు 9,000 ఇతరవి--మొతతం 24,000 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య కాప్తలు లేదా కొతత న్స్బంధ్న యొక్క  



c) contradicted known authentic writings (heretical). 

 

The Apocrypha was from manuscripts of the Greek 

Septuagint for which no Hebrew versions exist. 32  

 

The Letter of Clement I was written about AD 95-6 

in the name of the church of Rome and was included 

in some early canonical lists. Clement I is the oldest 

Christian manuscript that is NOT in the canon. The 

letter is now categorized as part of a group of 

manuscripts called the "Apostolic Fathers," a group 

of manuscripts written while the apostles and other 

eye-witnesses to Jesus Christ's life were still alive.  

The Didache: The Lord's Teaching Through the 

Twelve Apostles to the Nations. The Didache is a 

manual of moral instruction and church practice 

known for its eucharist service which does not use 

sacrificial language. The Didache was "lost" for 

several centuries until it was re-discovered in 1875 

in the Jerusalem Monastery of the Holy Sepulchre 

at Constantinople. Like Clement I, the Didache is 

now part of a group of manuscripts called the 

"Apostolic Fathers," the oldest writings of a larger 

grouping called "Church Fathers."  

First Apology by Justin Martyr: Justin Martyr is one 

of the most famous Christian apologists (defenders 

of the faith). He was born about 100 C.E. in 

Shechem, Samaria. He was converted to 

Christianity about 130. Justin's works are now part 

of a group of manuscripts called "Church Fathers." 

His first apology seeks to disprove Christians from 

various charges that had been made against them 

and to justify Christian religion.  

The Gospel of Thomas is an example of a book 

which originated from a group that was labeled 

heretical. It is a Gnostic document. Of all of the 

Christian Gnostic manuscripts that were among 

those discovered in Nag Hammadi, Egypt in 1945, 

the Gospel of Thomas has the most similarities with 

the canonical books. It is a collection of 114 sayings 

(logia) of Jesus, many similar to those in the Bible 

and others considered by scholars to be genuine 

sayings of Christ. Thomas was probably written in 

Syria about 140 CE (Christian or Common Era).  

The Infancy Gospel of Thomas opens with a story 

about five-year-old Jesus making twelve sparrows 

out of mud. He claps his hands; they come to life 

and fly away. A nice story but in the next story, 

child Jesus curses a boy and makes him wither up. 

Later Jesus is angered when another child bumps 

into his shoulder and strikes him dead! This gospel, 

భాగాలు. ఇవి మూలాధార్గల తరా్గ త 100 నండి 300 

సంవతట ర్గల నాటివి. 25 "ఈర్టజు ఇంకా చాలా 

ఉనాే యి. "చరి్  ఫాదరట " యొక్క  అనేక్ 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు, క్ర్ట వ్లు మర్యు ప్రవాతలతో 

 

కింద వాటిన్స్ ప్ర్రణించండి: 

ప్రవాసిన సంఖూ ల దాా ర్గ సర్దదబాడిన బొమమ లలో కొన్స్ే  

తప్పప లు; మర్యు కొనే్స్  ఇతర తేడాలు స్తలభంగా 

లెకిక ంచబడవు; కానీ కాప్తలలో ఏదీ ఈ తప్పప లు 

వారస్తల హకుక లన ప్రప్భావితం చేయలేదు. 

వీలునామా ప్రవాయబడిన ముఖూ మన విషయాలలో 

అన్స్ే  కాప్తల ప్రపాతన్స్ధాూ లు ఖచి్చ తంగా ఒకే విధ్ంగా 

ఉనాే యి. ఫలితం ఏమిటంటే, వారు అందర్ీ ప్ర్పూరణ 

సంతృరతతో ఎసేట్యట్్న విభజంచారు మర్యు అసలు 

కాప్తన్స్ మాప్రతమే భప్రదప్రచడం క్ంటే వారు తమ త్వత 

యొక్క  ఇషాట్యనస్తరం అమలు చేశరనేద వార్కి మర్ంత 

ఖచ్చి తంగా తెలుస్త; ఎందుక్ంటే ఇద ఒకే వారస్తడి 

ఆసకి తతో త్వరుమారు చేయబడి ఉండవచుి , కానీ 

కాప్తలు, అవి లోప్భూయి్షట్యంగా ఉనే ప్ప టిీ, ఉండవు. 

కాబటిట్య, కొతత న్స్బంధ్నతో. కాప్తలలో లోపాలన 

క్నగనడం వలన విచారణకు దార్తీసిన అలారం 

ఉతేతజతమంద, 

 

అనువాద బ్రపబ్రియ 

 

ఇప్పప డు అనవాదాన్స్కి ఈ మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లన 

ఉప్యోగంచడంలో విశా సం ఏరప డినందున, ఇతర 

భాషలలోకి (నాలుక్లకు) అనవదంచడం చాలా 

్కి ుషట్యమన విషయం ప్రపారంభమవుుంద. అనవాదకులు 

న్స్రణయించుకోవాలి: 

➢ ఏ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాలన ఇడియోమాటిక్ 

వూ ీ తక్రణగా క్లిర తీస్తకోవాలి? 

➢ స్తా క్ర్ంచే భాషలో సరైన ప్దం ఏద? 

➢ ప్దం సప్రకియంగా ఉందా లేదా న్స్ప్రషిక యంగా 

ఉందా? ఇద రతమా, వరతమానమా లేదా భవిషూ ుత 

కాలమా? 

➢ ప్దం యొక్క  మానసిక్ ్సితా సూచనాతమ క్మనదా, 

ఉప్సంబంధ్మనదా మర్యు అతూ వసరమా? 

➢ అనవాదంలో ఏ ప్దతా, అనవాద సిదాాంత్వలన 

ఉప్యోగంచాలి? 

➢ కొతత న్స్బంధ్న కోసం, ఏ MSSన్స్ ఉప్యోగంచాలి, 

ఎకుక వ కాప్తలు ఉనే  MSS, ప్పర్గతన మానూ ప్రసిక ప్ట్య 

లేదా అనవాదకులు అతూ ంత 

విశా సనీయమనదగా భావించేద? MSS 

ఖచ్చి తమన కాప్తలు కావు, చాలా సంవతట ర్గలుగా 



which may be as old as the second century, is a 

different book from the Gnostic Gospel of Thomas.  

The Life of Adam and Eve: A more detailed story 

of creation than what is found in Genesis, this book 

includes jealous angels, a more devious serpent, and 

more information about Eve's fall from grace from 

her point of view. 

The Book of Jubilees: This obscure Hebrew text 

offers an answer to a question that has vexed 

Christians for centuries -- if Adam and Eve only had 

sons, and if no other humans existed, who gave 

birth to humanity? This text reveals that Adam and 

Eve had nine children and that Cain's younger sister 

Awan became his wife. The idea that humanity was 

born of incest would have been radical -- and 

heretical.  

The Book of Enoch: This book reads like a modern-

day action film, telling of fallen angels, bloodthirsty 

giants, an earth that had become home to an 

increasingly flawed humanity and a divine 

judgment to be rendered though denied a place in 

most Western Bibles; it has been used for centuries 

by Ethiopian Christians. Large portions of this book 

were found as part of the Dead Sea Scrolls.  

The Protovangelion of James: This book offers 

details of the life of the Virgin Mary, her parents, 

her birth and her youth, stories not found in the New 

Testament Gospels but was beloved by many early 

Christians.  

The Gospel of Mary: This Gnostic Text reveals that 

Mary Magdalene may have been an apostle, 

perhaps even a leading apostle, not a prostitute. 

While some texts in the Bible seem to deny women 

a voice in the Christian community, this text helps 

spark the debate about the role of women in the 

church.  

The Gospel of Nicodemus: This is the story of 

Jesus' trial and execution and his descent into hell. 

According to this gospel the Savior asserts his 

power over Satan by freeing patriarchs such as 

Adam, Isaiah and Abraham from Hell.  

The Apocalypse of Peter: Peter's apocalypse 

suggests that there is a way out of punishment for 

evildoers and implies that the threat of the 

apocalypse is a way for God to scare people into 

living a moral life and committing fewer sins. 

4. Translation Theories or methods considered most 

appropriate must be determined.   

A.  Highly literal (Attempts to retain grammatical 

form, sentence structure and consistency of word 

విసతర్ంచ్చ ఉనాే యి మర్యు ప్రపారంభ 

రచయితల ్జాప ప్క్శకి త నండి కేవలం ఉలేుఖనాలు 

కావచుి . 

➢ ఏ అనవాద న్స్యమాలు అనసర్ంచబడత్వయి 

లేదా కొతత వాటిన్స్ ఏర్గప టు చేయాలా? 

 

వూ వసీ్థకృత, విశ్లషించబడిన, వర్గకీరించబడిన 

మరియు పోలచ బడిన 
 

ఏదైనా వాసతవ అనవాదం ప్రపారంభించడాన్స్కి ముందు 

న్స్యమాలన అంీక్ర్ంచాలి మర్యు ప్ప్రత్వలు 

తప్ప న్స్సర్గా ఉండాలి: 

1.టెక్ట ి ఫాూ మిలీలలోకి స్తరూప్ూ  శైలులు మర్యు 

వాూ క్రణంతో సమూహ రచనలు.27 

A. బైజాంటైన లేదా తూరుప -ప్దో శత్వబంా, కింగ 

జ్యమ్ట  వెరషన (KJV) అనవాదకులు 

ఉప్యోగంచే ప్రపాథమిక్ వచనం. 

B. పాశి తూ  - బహుశ తకుక వ విశా సనీయత 

మర్యు అతూ ంత వివాదాసప దమనద. 

సి. సిజ్యర్యన - ఆర్జెన్న్స్ సిజ్యర్యాకు 

తీస్తకువచ్చి  ఉండవచిు  

D. అలెగ్ాంప్రడియన - అలెగ్ాంప్రడా, ఈజప్ట్య్లోన్స్ 

లేఖరులచే మర్యు RSV అనవాదకులచే 

ప్రపాథమిక్ వచనంగా ఉప్యోగంచబడింద 

1) వాటిక్నస లేదా B MSS (నాలవా శత్వబంా) 

2) సైనాటిక్స లేదా ఆలా్  MSS (నాలవా 

శత్వబంా) 

 E. కారట్యక్ 

 F. లాటిన వలేటా్ (జెర్టమ్ ఐదవ శత్వబంా అనవాదం - 

కాథలికుక లు). 

 G. సిర్యాక్ లేదా పెషిటోట్య  (బహుశ రండవ శత్వబంా 

MSS). 

 H. "చరి్  ఫాదరట " యొక్క  విస్తత రమన రచనలలో 

ఉలేుఖనాలు క్నగనబడాుయి. 

2. మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లన అధ్ూ యనం చేయండి, "పాఠూ  

విమరశ ," రండు MSSలు సర్గాా ఒకేలా లేనందున 

అనేక్ MSS నండి వేర్యంట్ ర్జడింగ్లన 

ఉప్యోగంచ్చ టెక్ట ి కుటుంబం నండి సంక్లనం 

చేయబడిన అసలైన వచనాన్స్ే  ప్పనరుతప తత చేసే 

లక్షూ ంతో. ఈ ప్రప్ప్రకియ ఫలితంగా ప్రీకు వచనం లేదా 

రకాలు. 



usage). Young’s Literal Translation and 

Interlinear Bibles are examples 

B.  Modified literal or formal equivalence – word for 

word.  

C.  Dynamic Equivalence – thought for thought. The 

Dynamic Equivalence has more subjectivity and 

paraphrasing associated with this theory 

contributing to some heavy criticism but 

generally much easier to read. 

D. Unduly Free (Translators’ opinion by paraphrasing 

as to meaning with little or no consideration to 

form).  

E. Linguistic or closest natural equivalent translation 

 

5. Manuscript Text Family and Text Type to Use. 

Which manuscript should be used the oldest available 

manuscripts; e.g., those around 350 AD or the most 

available copies but dated much later?  

 

6. Remain True to Original Words and Meanings. 

Many words in the receiving language have varied 

meanings as does the transferring language. Therefore, 

much thought must be give in deciding the most 

appropriate word in the receiving language that should 

be used to convey the meaning of the original. An 

example of one in previous and current translations is 

the Greek word baptizo meaning to dip, plunge or 

submerge (bury). Should it be translated immerse, pour 

or sprinkle? In this case translators yielded to political 

pressures by not translating but created a new word, 

baptize, by transliterating the Greek word. This 

allowed the new word to include current practices in 

its meaning. Therefore, pressures and politics 

overcame integrity.  

 

Idiomatic expressions can cause problems if not 

understood, e.g., the English phrase "fox in the hen 

house" has nothing to do with foxes or hen houses in 

its meaning. One may not even be aware that such 

expressions are being used in the transferring 

language. Also, since there were no spaces or 

punctuation in the UNCALS or cursives manuscripts, 

a string of letters such as “godisnowhere” could mean 

“God is no where” or “God is now here.” The context 

must determine which is correct. 

Word for Word Translation Difficulties 33 

 

Word for word translation is impossible as different 

languages have different moods and tenses that do not 

carry into other languages. For example, 1 Corinthians 

16:8-9 states: “But I will stay on at Ephesus until Pentecost, 

because a great door for effective work has opened to me, 

and there are many who oppose me” (NIV). 

టెక్ట ి రకాలు  

A. బైజాంటైన - దాన్స్ మదుాదారులచే మెజార్టీ 

టెక్ట ి్గా సూచ్చంచబడే బైజాంటైన టెక్ట ి 

నండి తీస్తకోబడింద మర్యు KJVలో 

ఉప్యోగంచబడుుంద. దీన్స్న్స్ టెక్ట ిస 

ర్సెప్ట్యస అన్స్ కూడా అంటారు. 

 బి. వెసట్య్కాట్-హారట్య - ర్వైజ్డు  ్స్తట్య ండర ు (RSV), 

ఇంీ ుష్ ్స్తట్య ండర ు (ESV) మర్యు అమెర్క్న 

్స్తట్య ండర ు (ASV)లో ఉప్యోగంచ్చన 

అలెగ్ాంప్రడియన టెక్ట ి నండి 

తీస్తకోబడింద. 

సి. ఎక్స ుకి ట్యక్ - "ఉతతమ స్తక్షూ ం" విధానాన్స్ే  

ఉప్యోగంచుకుంటుంద మర్యు ASV 28 

నండి అనవాదాల దాా ర్గ 

ఉప్యోగంచబడింద 

“1841లో, ఇంీ ుష్ హెకాట పాు  కొతత న్స్బంధ్న 

ముప్రదంచబడింద. ఈ పాఠూ  పోలిక్ స్తధ్నం 

సమాంతర న్స్లువు వరుసలలో చూరస్తతంద: ద 1380 

వికి ుఫ్, 1534 టిండేల్, 1539 ప్రగేట్, 1557 జెనీవా, 1582 

ర్జమ్ట  మర్యు 1611 కింగ జ్యమ్ట  మొతతం కొతత 

న్స్బంధ్న సంసక రణలు, ే జీ ఎగువన అసలు ప్రీకు. 

19వ శత్వబపా్ప చ్చవర్ భారంలో మూడు మంచ్చ ప్రీకు 

కొతత న్స్బంధ్న ప్రరంథాలు అందుబాటులో ఉనాే యి: 

ప్రటెగెల్ట , టిషెన్డార్  మర్యు వెస్తక ట్ మర్యు 

హోరట్య. ఈ ప్రరంథాలు మునప్టి ఆంర ు 

అనవాదాలలో ఉప్యోగంచ్చన Textus Receptus 

నండి బాగా మెరుగుప్రచబడాుయి. అప్ప టికి, వివిధ్ 

హీప్రూ ప్దాలు మర్యు ప్రీకు ప్దాల అరా్గల 

గుర్ంచ్చ చాలా నేరుి కునాే రు. 29 

నేడు యునైటెడ్జ బైబిల్ సొసైటీ యొక్క  UBS 4వ 

ఎడిషన. మర్యు నెసేు యొక్క  27వ ఎడిషన. 

అనవదంచడాన్స్కి స్తధారణంగా ఉప్యోగంచే 

ప్రీకు పాఠం. 

3. న్స్యమాలన ఏర్గప టు చేయండిఏ ప్పసతకాలు లేదా 

రచనలన చేరి్గ లో మర్యు/లేదా ఏవి చేరి్గ లో 

న్స్రణయించడాన్స్కితప్ప క్ మినహాయించాలి. 

a. రచన సప షట్యంగా లేదా అవూ క్ తంగా దేవున్స్ 

వాక్ూ మన్స్ చెప్పప కోవాలి. 



Word for Word: Will continue but at Ephesus until 

Pentecost. Door for me opened great and effective and 

adversaries many. 

Sometimes literal translations would make no sense in 

English due to Greek euphemisms or metaphors. Acts 

17:18 (GWT) Some Epicurean and Stoic philosophers had 

discussions with him. Some asked, "What is this babbling 

fool (spermologos- seed picker, babbler or gossiper) trying 

to say?" Other translations state; "He seems to be speaking 

about foreign gods." The philosophers said these things 

because Paul was telling the Good News about Jesus and 

saying that people would come back to life. 

1 Thessalonians 4:4 (NIV) …that each of you should learn 

to control his own body (Skeuos ktaomai en hagiasmo) in 

a way that is holy and honorable. [skeuos, (vessel, an 

implement, household utensils, domestic gear) ktaomai (to get, 

acquire, own, obtain, possess, provide, purchase) en (about, 

after, against, almost, in, altogether, among, as, at, before, 

between) hagiasmo (purity; holiness, sanctification, honor pre-

eminence)] 
Some words have different meanings depending on the 

context. For example, the Greek word splagchnon - 

bowels, guts, affection, mercy, pity. 

 

For example in Acts 1:18 (NIV) “With the reward he got 

for his wickedness, Judas bought a field; there he fell 

headlong, his body burst open and all his intestines 

(splagchnon) spilled out” and Philippians 1:8 (KJV) states 

“For God is my record, how greatly I long after you all in 

the bowels (splagchnon) of Jesus Christ.” 

 

Bible scholars tend to rely upon translation utilizing 

the modified literal theory of translating, the eclectic 

text type and Alexandrian text family. However, the 

NKJV used the Byzantine family, Byzantine type and 

Modified literal theory, the ASV used the Alexandrian 

or Western family, Westcott-Hort type and the 

Modified literal theory and the NIV used the 

Alexandrian or Western family, Westcott-Hort type 

and Dynamic Equivalence theory. The Dynamic 

Equivalence translation theory is more subjective and 

prone to paraphrasing, thus considered less reliable. 

Early Translations 

 

The first translators began with a few manuscripts, 

fragments and writings of "Apostolic Fathers" and early 

"Church Fathers" as they often quoted from the apostles’ 

writings. Years later the discovery of many additional 

documents led to new and improved Greek text which 

generally clarified some disputed passages or words while 

raising doubts about others. 

 

 Early translations of the New Testament can give 

important insight into the underlying Greek manuscripts 

from which they were translated. 13  

b. ఇద ప్రప్తూ క్షత ప్రప్యోజనాల కోసం దేవున్స్ 

ప్రప్తన్స్ధులుగా ధ్ృవీక్ర్ంచబడిన వార్చే 

ప్రవాయబడిందా? 

c. ఇద ప్రపామాణిక్మనద మర్యు తెలిసిన 

ప్రపామాణిక్మన రచనలకు విరుదంాగా ఉందా? 

d. ఇద సా రప్ర్చ్చన వెంటనే (అంటే, సేక్ర్ంచ్చ, 

చదవడం మర్యు ఉప్యోగంచడం) దేవున్స్ 

ప్రప్జలు (పాతంలో ఇప్రజాయెల్, కొతత చరి్ ) 

దాా ర్గ స్తా క్ర్ంచబడిందా? 

e. ఇద ఒక్ అధకార్క్ రచయిత, చరి్  ్సా్తప్న 

ర్గయి లేదా సంఘటనలకు ప్రప్తూ క్ష స్తక్షి 

ర్గసినదా? 

f. ఆర్టరంచ్చన సంఘటనల గుర్ంచ్చ తెలిసిన 

వూ కుతలు వాటిన్స్ ప్ర్జక్షించే అవకాశం ఉందా. 

ప్ర్జక్షించదగనదగా ఉండాలంటే, అవి వాటి 

ప్రపామాణిక్తన న్స్రా్గర్ంచే వార్ 

జీవితకాలంలోనే సంభవించ్చ ఉండాలి. 30 

దగువ జాబిత్వ చేయబడిన ఉదాహరణలు చాలా 

బైబిళ్ులో మినహాయించబడాుయి కానీ ఇంకా చాలా 

ఉనాే యి. 31వీటిన్స్ ఇలా సంప్రరహించవచిు : 

a) చాలా ఆలసూ ంగా ర్గశరు 

b) అపసతలుడు లేదా సన్స్ే హిుడు ప్రవాసినద కాదు 

c) తెలిసిన ప్రపామాణిక్ ప్రవాతలన (మతవిశా సం) 

వూ తర్నకించారు. 

 

అపోప్రకిఫాప్రీకు సెపాట్య జంట్ యొక్క  

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల నండి వచ్చి ంద, దీన్స్కి హిప్రూ 

వెరషన్లు లేవు. 32 

 

ద లెటర ఆఫ్ ్క్స ుమెంట్ Iర్టమ్ చరి్  ేరు మీద AD 

95-6 గుర్ంచ్చ ప్రవాయబడింద మర్యు కొన్స్ే  

ప్రపారంభ న్స్యమావళి జాబిత్వలలో చేరి బడింద. 

్క్స ుమెంట్ I అనేద కానన్లో లేన్స్ ప్పర్గతన క్రైసతవ 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య. ఈ లేఖ ఇప్పప డు "అపోసోట్యలిక్ 

ఫాదరట " అన్స్ రలువబడే మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల 

సమూహంలో భారంగా వర్జకా్ర్ంచబడింద, 

అపసతలులు మర్యు యేస్తప్రీస్తత జీవిత్వన్స్కి 

సంబంధంచ్చన ఇతర ప్రప్తూ క్ష స్తక్షులు ఇంకా 



 

180 A.D. Early translations of the New Testament from 

Greek into Latin, Syriac, and Coptic versions began. 

 

195 A.D. The name of the first translation of the Old and 

New Testaments into Latin was termed Old Latin. Both 

Testaments having been translated from the Greek and no 

copies exist today. Parts of the Old Latin were found in 

quotes by the church father Tertullian, who lived around 

160-220 A.D. in North Africa and wrote treatises on 

theology.  

 

300 A.D. The Old Syriac was a translation of the New 

Testament from the Greek into Syriac [an Armenian dialect 

possibly for the Assyrians Maronite and Chaldean (rd)]. 

 

300 A.D. The Coptic Versions: Coptic was spoken in four 

dialects in Egypt. The Bible was translated into each of 

these four dialects. 

380 A.D. The Old Latin also called Italia was considered 

unreliable. "There existed by this time a multiplicity of 

translations differing from one another, and there was none 

possessed of commanding authority to which appeal might 

be made in case of necessity. It was the consideration of 

the chaotic condition of the existing translations, with their 

divergences and variations, which moved [Pope] Damasus 

to commission Jerome to his task and Jerome to undertake 

it." 14  

 

"Most scholars believe that all of the New Testament was 

originally composed in Greek. The three main textual 

traditions are sometimes called the Western text-type, the 

Alexandrian text-type, and Byzantine text-type. Together 

they comprise the majority of New Testament manuscripts. 

There are also several ancient versions in other languages, 

most important of which are the Syriac (including the 

Peshitta and the Diatessaron gospel harmony) and the Latin 

(both the Vetus Latina and the Vulgate). 

 

"A few scholars believe in Aramaic primacy - that parts of 

the Greek New Testament are actually a translation of an 

Aramaic original, in particular the Gospel of Matthew. Of 

these, a small number accept the Syriac Peshitta as 

representing the original, while most take a more critical 

approach to reconstructing the original text."  

 

"During the 4th century, Latin began to replace Greek as 

the common language. Several Latin translations, often 

inaccurate, leaked into circulation. The Church needed an 

official translation. 

 

Latin Vulgate 

"Pope Damasus assigned the job to Jerome, his 

theological advisor and perhaps the most learned man of 

the time. Jerome's translation, called the Latin Vulgate 

(meaning vulgar or common) became the Bible of the 

జీవించ్చ ఉనే  సమయంలో ప్రవాసిన 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల సమూహం. 

ద డిడాచె:దేశలకు ప్నేె ండు మంద 

అపసతలుల దాా ర్గ ప్రప్భువు బోధ్న. దడాచే 

అనేద నైతక్ బోధ్న మర్యు చరి్  అభాూ సం 

యొక్క  మానూ వల్, ఇద త్వూ రం చేసే భాషన 

ఉప్యోగంచన్స్ యూకార్సట్య సేవకు ప్రప్సిద ా

చెందంద. కాన్్స్తట్య ంటినోప్పల్్లోన్స్ హోలీ 

సెప్లి ర్లోన్స్ జెరూసలేం మొనాసట్యర్జలో 1875లో 

తర్గ క్నగనబడే వరకు డిడాచే అనేక్ 

శత్వబాాలపాటు "కోలోప యింద". ్క్స ుమెంట్ I వలె, 

డిడాచే ఇప్పప డు "అపోసోట్యలిక్ ఫాదరట " అన్స్ 

రలువబడే మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల సమూహంలో భారం, 

ఇద "చరి  ఫాదరట " అన్స్ రలువబడే పెద ా

సమూహం యొక్క  ప్పర్గతన రచనలు. 

జసిట్యన అమరవీరుడుచే మొదటి క్షమాప్ణ:జసిట్యన 

అమరవీరుడు అతూ ంత ప్రప్సిద ాక్రైసతవ క్షమాప్ణ 

చె పే వార్లో ఒక్రు (విశా సం యొక్క  రక్షకులు). 

అతన సమర్యాలోన్స్ షెక్సమ్్లో దాదాప్ప 100 

CEలో జన్స్మ ంచాడు. అతన దాదాప్ప 130 

సంవతట ర్గల వయస్తట లో క్రైసతవ మతంలోకి 

మారి బడాుడు. జసిట్యన రచనలు ఇప్పప డు "చరి  

ఫాదరట " అన్స్ రలువబడే మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల 

సమూహంలో భారంగా ఉనాే యి. అతన్స్ మొదటి 

క్షమాప్ణ క్రైసతవులకు వూ తర్నక్ంగా చేసిన వివిధ్ 

ఆర్టప్ణల నండి తరసక ర్ంచడాన్స్కి మర్యు 

క్రైసతవ మత్వనే్స్  సమర్ంాచడాన్స్కి 

ప్రప్యతే స్తతంద. 

థామస యొక్క  స్తవారతమతవిశా సి అన్స్ లేబుల్ 

చేయబడిన సమూహం నండి ఉదు వించ్చన 

ప్పసతకాన్స్కి ఉదాహరణ. ఇద నాసిట్యక్ డాకుూ మెంట్. 

1945లో ఈజప్పట్యలోన్స్ నాగ హమమ డిలో 

క్నగనబడిన ప్రకిసిట్యయన గేో సిట్యక్ 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లలో, థామస స్తవారత కానాన్స్క్ల్ 

ప్పసతకాలతో చాలా స్తరూప్ూ తన క్లిగ ఉంద. ఇద 

యేస్త యొక్క  114 సూకుతల (లాజయా) 

సమాహారం, బైబిల్్లో ఉనే వాటిన్స్ పోలి 

ఉంటుంద మర్యు ఇతరులు ప్రీస్తత యొక్క  

న్స్జమన సూకుతలుగా ప్ండిులు భావించారు. 

థామస బహుశ 140 CE (ప్రకిసిట్యయన లేదా 



Middle Ages." 

 

Jerome was a pupil and great admirer of the philosopher-

theologian Origen, who, through very influential in the 

West, was not accepted by all as orthodox. 

 

The Old Latin version, or Itala, which Jerome was to 

revise, dated back to the second century, not later than 157 

A.D., when its New Testament was translated from Greek 

manuscripts of that period. The majority of its copies still 

corresponded in the main with traditional text of the West. 

But many had suffered corruption and were more like the 

Greek manuscripts of the so-called Eusebio-Origen 

tradition, influenced by and partially synthesizing heretical 

and even semi-pagan corruptions that had become rampart 

as early as 200 A.D. And Jerome tended to revise in favor 

of these and his theological bias more than in favor of the 

oldest Italic or Itala, and included several Apocryphal 

books. And, though he was partially checked by a few 

strong scholars in the West exposing him and the corrupted 

Greek manuscripts to which he gave priority, the result was 

nevertheless that in the course of time "Origenism flooded 

the Catholic Church through Jerome, the father of Latin 

Christianity." 

 

The Latin Vulgate became the Bible of the Western Church 

until the Protestant Reformation in the 1500's. It continues 

to be the authoritative translation of the Roman Catholic 

Church to this day.  

 

As centuries passed Latin became the language of the 

educated but not the language spoken by most people. The 

Bible would be read in Latin but the masses could not 

understand it. "The earliest printed edition of the New 

Testament in Greek appeared in 1516 from the Froben 

press. It was compiled by Desiderius Erasmus on the basis 

of the few recent Greek manuscripts, all of Byzantine 

tradition, [only five or six late manuscripts dating from the tenth 

to thirteenth century manuscripts and were considered inferior to 

the earlier ones (rd)] at his disposal, which he completed by 

translating from the Vulgate parts for which he did not 

have a Greek text. He produced four later editions of the 

text. Erasmus was a deeply religious Roman Catholic, but 

his preference for the textual tradition represented in 

Byzantine Greek text of the time rather than that in the 

Latin Vulgate led to him being viewed with suspicion by 

some authorities of his Church. 

 

Textus Receptus 

"The first edition with critical apparatus (variant readings 

in manuscripts) was produced by the printer Robert 

Estienne of Paris in 1550. The type of text printed in this 

edition and in those of Erasmus became known as the 

Textus Receptus (Latin for 'received text'), a name given to 

it in the Elzevier edition of 1633, which termed it the text 

'nunc ab omnibus receptum' ('now received by all'). On it 

స్తధారణ యురం) సిర్యాలో ప్రవాయబడి 

ఉండవచుి . 

థామస యొక్క  బాలూ  స్తవారతఐదేళ్ు యేస్త 

బురదతో ప్నేె ండు రచుి క్లన తయారు 

చేయడం గుర్ంచ్చన క్థతో ప్రపారంభమవుుంద. 

అతన తన చేులు చప్ప టుు కొడత్వడు; అవి 

ప్రపాణం పోస్తకున్స్ ఎగర్పోత్వయి. ఒక్ మంచ్చ క్థ 

అయితే తరా్గ త క్థలో, బాల జీసస ఒక్ 

అబాీ యిన్స్ శరంచాడు మర్యు అతన్స్న్స్ 

ఎండిపోయేలా చేస్తతడు. ఆ తరా్గ త, మరొక్ 

రలువాడు అతన్స్ భుజానే్స్  ఢీకొటిట్య చంరనప్పప డు 

యేస్తకు కోప్ం వచ్చి ంద! ఈ స్తవారత, రండవ 

శత్వబంా నాటిద కావచుి , ఇద థామస యొక్క  

గేో సిట్యక్ స్తవారత నండి భినే మన ప్పసతక్ం. 

ఆడమ్ మర్యు ఈవ జీవితం:జెనెసిస్లో 

క్నగనబడిన దాన్స్క్ంటే మర్ంత 

వివరణాతమ క్మన సృషిట్య క్థ, ఈ ప్పసతక్ంలో 

అసూయప్డే దేవదూతలు, మర్ంత 

మోసపూర్తమన పాము మర్యు ఆమె 

దృకోక ణం నండి ఈవ దయ నండి ప్తనం 

గుర్ంచ్చ మర్ంత సమాచారం ఉనాే యి. 

ద బుక్ ఆఫ్ జూబ్బుస:ఈ అసప షట్యమన హీప్రూ 

వచనం శత్వబాాలుగా క్రైసతవులన వేధస్తతనే  

ప్రప్శే కు సమాధానాన్స్ే  అందస్తతంద -- ఆడమ్ 

మర్యు ఈవ్లకు కుమారులు మాప్రతమే ఉంటే 

మర్యు ఇతర మానవులు లేకుంటే, మానవాళికి 

జనమ న్స్చ్చి ంద ఎవరు? ఆడమ్ మర్యు ఈవ్లకు 

తొమిమ ద మంద రలులు ఉనాే రన్స్ మర్యు ైన 

చె్లెులు అవాన అతన్స్ భారూ  అయాూ రన్స్ ఈ 

వచనం వెలుడిస్తతంద. మానవతా ం అశ్ల ులత 

నండి ప్పటిట్యందనే ఆలోచన ర్గడిక్ల్ - మర్యు 

మతవిశా శల. 

ద బుక్ ఆఫ్ ఎనోచ్: ఈ ప్పసతక్ం ఆధున్స్క్-ర్టజు 

యాక్షన చ్చప్రతం వలె చదువుుంద, ప్డిపోయిన 

దేవదూతలు, రక్ తరపాసి దరజాాలు, పెరుగుునే  

లోప్భూయి్షట్య మానవాళికి న్స్లయంగా మార్న 

భూమి మర్యు చాలా పాశి తూ  బైబిళ్ులో ్సా్తనం 

న్స్ర్గక్ర్ంచబడినప్ప టిీ దైవిక్ తీరుప  

ఇవా బడుుంద; దీన్స్న్స్ ఇథియోరయన 

క్రైసతవులు శత్వబాాలుగా ఉప్యోగస్తతనేా రు. ఈ 



the Churches of the Protestant Reformation based their 

translations into vernacular languages, such as the King 

James Version. 

"The discovery of older manuscripts, such as the Codex 

Sinaiticus and the Codex Vaticanus, led scholars to revise 

their opinion of this text. Karl Lachmann's critical edition 

of 1831, based on manuscripts dating from the fourth 

century and earlier, was intended primarily to demonstrate 

that the Textus Receptus must finally be rejected. Later 

critical texts are based on further scholarly research and the 

finding of papyrus fragments dating in some cases from 

within a few decades of the composition of the New 

Testament writings. It is on the basis of these that nearly 

all modern translations or revisions of older translations 

have, for more than a century, been made, though some 

people, partly out of loyalty to the translations of the time 

of the Protestant Reformation, still prefer the Textus 

Receptus or the similar 'Byzantine Majority Text'." 

 

Other early translations of the Bible were in Armenian, 

Georgian, and Ethiopic, Slavic, and Gothic."  

During the 14th and 15th centuries the Roman Catholic 

Church even prohibited their publication as did the British 

Empire. 

 

Translating Into The Language Of The Common Man 

 

The first European translation of the Bible was into English 

in 1382.  

 

1382 A.D. - Wycliffe 

The first complete English translation of the Bible was 

made from the Latin Vulgate by John Wycliffe and his 

followers. He sent itinerant preachers, Lollards, 

throughout England which inspired a spiritual 

revolution."34  Wycliffe's work was 200 years more or less 

prior to that of Luther or Tyndale. All of Wycliffe's works 

were condemned at the Council of Florence in 1415.  

 

1408 Council of Oxford 

This council forbade translations of the Bible into the 

vernacular unless approved by Church authority.  

 

1454-1456 - Guttenburg 

Access to the Bible was dramatically increased by 

Guttenburg's invention of the printing press. 

 

1525 - Tyndale's Bible 

Tyndale's English translation of the New Testament was 

made from Erasmus's Greek text and compared to the 

Vulgate. In 1536, Tyndale was put to death. 

 

1534 - Luther's Bible 

By this time, Luther had translated the entire Bible into 

German (he finished the New Testament first). A version 

was published in 1541 in Wittenberg. In translating the 

ప్పసతక్ంలోన్స్ పెద ా భాగాలు డెడ్జ స్త ప్రసోక ల్ట ్లో 

భారంగా క్నగనబడాుయి. 

జ్యమ్ట  యొక్క  ప్రపోటోవాంజలియన: ఈ ప్పసతక్ం 

వర్న్ మేర్జ జీవితం, ఆమె తలిుదంప్రడులు, ఆమె 

జననం మర్యు ఆమె యవా నం యొక్క  

వివర్గలన అందస్తతంద, కొతత న్స్బంధ్న 

స్తవారతలలో క్న్స్రంచన్స్ క్థలు చాలా మంద 

ప్రపారంభ క్రైసతవులకు ప్రరయమనవి. 

మేర్జ స్తవారత:మేర్జ మార ులీన అపసతలుడై 

ఉండవచుి , బహుశ ప్రప్ముఖ అపసతలుడు 

కూడా కావచుి , వేశూ  కాదు అన్స్ ఈ ్జాప న ప్రరంథం 

వెలుడిస్తతంద. బైబిల్్లోన్స్ కొన్స్ే  ప్రరంథాలు క్రైసతవ 

సమాజంలో మహిళ్ల సా ర్గనే్స్  

తరసక ర్ంచ్చనటుు క్న్స్రస్తతనే ప్ప టిీ, ఈ వచనం 

చరి్ లో మహిళ్ల పాప్రత గుర్ంచ్చ చరి న 

ర్నక్సతతస్తతంద. 

న్స్కోడెమస స్తవారత:ఇద యేస్త విచారణ మర్యు 

మరణశిక్ష మర్యు అతన నరకాన్స్కి దగన క్థ. 

ఈ స్తవారత ప్రప్కారం రక్షకుడు నరక్ం నండి 

ఆడమ్, యెషయా మర్యు అప్రబహాం వంటి 

రతృసా్త మాూ లన విడిరంచడం దాా ర్గ 

స్తత్వనపై తన అధకార్గన్స్ే  నొకిక  చెపాప డు. 

ప్తటర యొక్క  అపోక్లిప్ట :ప్తటర యొక్క  

అపోక్లిప్ట  దుర్గమ రాులకు శిక్ష నండి 

బయటప్డటాన్స్కి ఒక్ మారంా ఉందన్స్ 

సూచ్చస్తతంద మర్యు అపోక్లిప్ట  యొక్క  

ముప్పప  ప్రప్జలన నైతక్ జీవిత్వన్స్ే  రడప్డాన్స్కి 

మర్యు తకుక వ పాపాలకు పాలప డేలా 

భయపెటట్యడాన్స్కి దేవుడు ఒక్ మారమాన్స్ 

సూచ్చస్తతంద. 

4. అనవాద సిదాాంత్వలులేదా అతూ ంత సముచ్చతంగా 

ప్ర్రణించబడే ప్దుాలు తప్ప న్స్సర్గా 

న్స్రణయించబడత్వయి. 

A. అతూ ంత అక్షర్గరంా (వాూ క్రణ రూప్ం, వాక్ూ  

న్స్ర్గమ ణం మర్యు ప్ద విన్స్యోరం యొక్క  

్సిరాతా్వ నే్స్  న్స్లుప్పకునే ప్రప్యతే్వ లు). యంగట  

లిటరల్ ప్రటానట ్లేషన మర్యు 

ఇంటర్లీన్స్యర బైబిళ్లు  ఉదాహరణలు 

బి. సవర్ంచ్చన లిటరల్ లేదా లాంఛనప్రపాయ 

సమానతా ం - ప్దాన్స్కి ప్దం. 



Old Testament, Luther excluded the Apocrypha from the 

canon. He also assigned a greater value to some New 

Testament books than to others, considering James, Jude, 

Hebrews, and Revelation to be inferior.  

 

1535 Miles Coverdale 

Coverdale, the first Protestant Bishop of Exeter, 

published his English Bible translation, which was 

translated from Latin and German.  

 

1539 The Great Bible 

Also known as Cromwell's Bible, it was the first English 

Bible to be authorized for public use in churches. It was 

revised in 1561 and was then known as the Bishop's 

Bible. 

 

1557 Geneva Bible 

The only New Testament translation to be published 

during Mary Tudor's reign, it was most likely the Bible 

Shakespeare read, and it remained the family Bible in 

England until the Civil War (1642). The text was divided 

into verses for the first time in any English Bible. 

 

1610 Catholic Bible 

A Catholic English translation of the Old Testament was 

published. Earlier, a New Testament had been translated 

at Rheims, and some claimed the King James was 

indebted to it. 

 

1611 King James (Authorized Version) 

The most famous English Bible translation was 

commissioned by King James and included the 

Apocrypha as an appendix. “James gave the translators 

instructions intended to guarantee that the new version 

would conform to the ecclesiology and reflect 

the episcopal structure of the Church of England and its 

belief in an ordained clergy [Daniell 2003, p. 438]. The 

translation was done by 47 scholars, all of whom were 

members of the Church of England [Daniell 2003, p. 436].” 34a 

Since it was authorized by King James it became known 

as the Authorized Bible. 

 

1885 Revised Version 

 

1901 American Standard Version 

 

1946 Revised Standard Version 

This Version is a rewording of earlier English 

translations, substituting modern idiom for archaic 

language. The Apocrypha was so translated in 1957, and 

a Catholic version of the RSV appeared in 1966. The 

New Revised Standard Version came out in 1998. 

 

1978 New International Version 

This translation, made by Evangelicals and relying 

C. డైనమిక్ ఈకిా వలెనట  - ఆలోచన కోసం ఆలోచన. 

డైనమిక్ ఈకిా వలెనట  ఈ సిదాాంతంతో 

అనబంధంచబడిన మర్ంత ఆత్వమ ప్రశయత 

మర్యు పార్గప్రేసింగ కొంత భార్జ విమరశ లకు 

దోహదప్డుుంద కానీ స్తధారణంగా 

చదవడాన్స్కి చాలా స్తలభం. 

D. అన్డూూ లీ ప్రీ (అరంా గుర్ంచ్చ పార్గప్రేసింగ 

దాా ర్గ అనవాదకుల అభిప్రపాయం). 

E. భాషాప్రమన లేదా దరరా్ సహజ సమానమన 

అనవాదం 

 

5. మానూ ప్రసిక ప్ట్య టెక్ట ి ఫాూ మిలీ మర్యు 

ఉప్యోగంచాలిట న టెక్ట ి రక్ం. అందుబాటులో 

ఉనే  ప్పర్గతన మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లన ఏ మానూ ప్రసిక ప్ట్య 

ఉప్యోగంచాలి; ఉదా, ప్రీ.శ. 350 నాటివి లేదా 

అతూ ంత అందుబాటులో ఉనే  కాప్తలు చాలా కాలం 

తరువాత నాటివి? 

 

6. ఒర్జనల్ ప్దాలు మర్యు అరా్గలకు 

అనగుణంగా ఉండండి. స్తా క్ర్ంచే భాషలోన్స్ అనేక్ 

ప్దాలు బదలీ చేసే భాష వలె విభినే  అరా్గలన 

క్లిగ ఉంటాయి. అందువలు, స్తా క్ర్ంచే భాషలో 

అసలు అరా్గనే్స్  తెలియజ్యయడాన్స్కి 

ఉప్యోగంచాలిట న అతూ ంత సముచ్చతమన 

ప్దాన్స్ే  న్స్రణయించడంలో చాలా ఆలోచ్చంచాలి. 

మునప్టి మర్యు ప్రప్స్తతత అనవాదాలలో 

ఒక్దాన్స్కి ఉదాహరణ బారట్యజో అనే ప్రీకు ప్దం 

ముంచడం, మున్స్గపోవడం లేదా మున్స్గపోవడం 

(బర్జ). ఇద ముంచడం, పోయడం లేదా చలుడం 

అన్స్ అనవదంచాలా? ఈ సందరు ంలో 

అనవాదకులు అనవదంచకుండా ర్గజీయ 

ఒతతళ్ ుకు లంగ, ప్రీకు ప్దాన్స్ే  లిప్ూ ంతర్జక్ర్ంచడం 

దాా ర్గ బారట్యజం అనే కొతత ప్దాన్స్ే  సృషిట్యంచారు. ఇద 

కొతత ప్దాన్స్ే  దాన్స్ అరంాలో ప్రప్స్తతత అభాూ స్తలన 

చేరి డాన్స్కి అనమతంచ్చంద. అందువలు ఒతతళ్లు , 

ర్గజీయాలు చ్చతతశుదనా్స్ అధరమించాయి. 

 

ఇడియొమాటిక్ వూ ీ తక్రణలు అరంా కాక్పోతే 

సమసూ లన క్లిగస్తతయి, ఉదా, "ఫాక్ట  ఇన ద హెన 

హౌస" అనే ఆంర ు ప్దబంధాన్స్కి నక్క లు లేదా కోడి 

రృహాలతో సంబంధ్ం లేదు. బదలీ చేసే భాషలో 

ఇటువంటి వూ ీ తక్రణలు 

ఉప్యోగంచబడుునేా యన్స్ కూడా ఎవర్ీ 

తెలియక్పోవచిు . అలాగే, UNCALS లేదా క్ర్ట వ్ల 

http://en.wikipedia.org/wiki/Episcopal_polity


directly on the original languages, was completed after 

over two decades of study. 

 

1982 New King James Version 

Not a new translation - just a revision of the King James 

Version to more modern English, thus with the same 

weaknesses as the KJV 

 

1988 New Revised Standard Version 

This version insists on gender neutral language and was 

created by a committee of Protestant and Catholic 

scholars, which included also one Jewish scholar. 35 

 

1995 God's Word to the Nations (GWT)  

GOD'S WORD uses a linguistic translation method -- 

similar to the widely accepted translation method used by 

missionary translators throughout the world today. As a 

result, it reads more easily, is more literally accurate, and 

communicates the intended meaning of the Bible more 

clearly and naturally than any other English translation. 36  

 

2001 English Standard Version (ESV)  

Unlike many modern paraphrases, which pursue the 

Dynamic Equivalence (DE) approach, the ESV "seeks as 

far as possible to capture the precise wording of the 

original text and personal style of each Bible writer." Its 

goal, therefore, was to produce, a "word-for-word" 

edition. The original-language texts employed in the 

project were the Masoretic text for the Old Testament, 

Biblia Hebraica Stuttgartensia (1983 - 2nd Ed.), and for 

the New Testament, The Greek New Testament (1993 - 

4th ed. UBS) and Novum Testamentum Graece 

(Nestle/Aland - 27th ed.). The English rendition of this 

new version is somewhat analogous to the RSV of 1971, 

minus the liberal elements of that translation. 37 

 

No perfect translation of the Bible. 

A. Bible translators are not inspired of God. 

B. Only the original autographs were inspired of God 

C. All versions have weaknesses and differences. 

D. Translators bring a personal bias to their 

translation. 

It is a good practice to read primarily from the same version 

but not exclusively. If for instance you read primarily the 

NKJV (Byzantine family, Byzantine type and Modified 

literal theory) you may find it useful to also read the NASV 

(Alexandrian or Western family, Westcott-Hort type and 

the Modified literal or the NIV (Alexandrian, Westcott-

Hort type and Dynamic Equivalence theory). Although the 

NIV is easy to read it uses the less reliable Dynamic 

Equivalence translation theory which is a more subjective 

and prone to paraphrasing.  

Weaknesses In Translations 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లలో ఖ్యళీలు లేదా విర్గమ చ్చహాే లు 

లేనందున, "గాడిస్నోవేర" వంటి అక్షర్గల క్రసిట్యంగ 

అంటే "దేవుడు ఎక్క డ లేడు" లేదా "దేవుడు 

ఇప్పప డు ఇక్క డ ఉనేా డు" అన్స్ అరంా కావచుి . ఏద 

సరైనదో సందరు ం న్స్రణయించాలి. 

వర్డ ్ఫర్డ వర్డ ్బ్రాన్స్ట ేషన్ కషా్టలు33 

 

వివిధ్ భాషలలో విభినే  భావాలు మర్యు కాలాలు 

ఇతర భాషలోు కి చేరవు కాబటిట్య ప్ద అనవాదం కోసం 

ప్దం అస్తధ్ూ ం. ఉదాహరణకు, 1 కొర్ంథీయులు 16:8-9 

ఇలా చెబుతోంద: “అయితే పెంతెకొస్తత వరకు నేన 

ఎఫెస్తలో ఉంటాన, ఎందుక్ంటే సమరవాంతమన ప్న్స్ 

కోసం నాకు గప్ప  తలుప్ప తెర్చ్చంద మర్యు ననే  

వూ తర్నకించే వారు చాలా మంద ఉనాే రు” (NIV). 

ప్దం కోసం ప్దం: పెంతెకోస్తత వరకు ఎఫెసస్లో 

కొనస్తగుుంద. నాకు గప్ప  మర్యు ప్రప్భావవంతమన 

తలుప్ప తెర్చ్చంద మర్యు చాలా మంద శప్రువులు. 

ప్రీకు సభ్యూ కుతలు లేదా రూప్కాల కారణంగా కొనే్స్ స్తరుు 

స్తహితూ  అనవాదాలకు ఆంర ుంలో అరంా ఉండదు. 

చటాట్యలు 17:18 (GWT) కొందరు ఎరకూూ ర్యన మర్యు 

్సోట్యయిక్ తతా వేతతలు అతన్స్తో చరి లు జర్పారు. 

కొందరు, "ఈ బబిుంగ ఫూల్ (సెప ర్టమ లోగోస- స్తడ్జ రక్ర, 

బాబుర లేదా గాసిప్ర) ఏమి చెపాప లనకుంటునేా రు?" 

ఇతర అనవాదాలు ్సితా; "అతన విదేశ్ల దేవుళ్ళ  

గుర్ంచ్చ మాటాుడుునే టుుంద." పౌలు యేస్తన గూరి్  

స్తవారత చెబుునేా డు మర్యు ప్రప్జలు తర్గ 

జీవిస్తత రన్స్ చెరప నందున తతా వేతతలు ఈ విషయాలు 

చెపాప రు. 

1 టసట లనీక్యులు 4:4 (NIV) …మీలో ప్రప్త ఒక్క రు 

తన సా ంత శర్జర్గన్స్ే  (Skeuos ktaomai en hagiasmo) 

ప్విప్రతంగా మర్యు గౌరవప్రప్దంగా 

న్స్యంప్రతంచుకోవడం నేరుి కోవాలి. [స్తక యోస, (పాప్రత, 

ఒక్ ప్న్స్ముటుట్య, రృహోప్క్రణాలు, రృహోప్క్రణాలు) 

ktaomai (పందడం, పందడం, సా ంతం చేస్తకోవడం, 

పందడం, సా్త ధీనం చేస్తకోవడం, అందంచడం, 

కొనగోలు చేయడం) en (గుర్ంచ్చ, తరా్గ త, వూ తర్నక్ంగా, 

దాదాప్ప, లోప్ల, మొతతంగా, మధ్ూ , ఇలా, వద,ా ముందు, 

మధ్ూ ) హగయాసోమ  (సా చా త; ప్విప్రతత, ప్విప్రతత, గౌరవ 

పూరా  వైభవం)] 



King James Version 38  

In the early 17th century there were many religious 

struggles going on: Catholics vs. Anglicans ....... the 

Prelate Party vs. the Puritans ....... Calvinists vs. the Non-

Calvinistic theologians ....... and many other such 

conflicts. These translators brought with them to their 

work of translation and revision their various religious 

backgrounds and biases. In fact, no matter how careful a 

translator is, or how honest and sincere, or how objective 

and unbiased he tries to be, his biases and beliefs will still 

affect his work to some noticeable degree. For example, 

certain passages in the KJV clearly reflect a Calvinistic 

perspective.  

 

#1 --- In Acts 2:47 the KJV reads, "And the Lord added to 

the church daily such as should be saved." The actual 

Greek verb form here is: "the ones who are being saved." 

The rewording of the KJV (from "are" to "should be") is 

felt by some scholars to reflect the doctrines of election 

and predetermination.  

 

#2 --- In Galatians 5:17 the KJV reads: "...so that ye 

cannot do the things that ye would." This particular verb 

appears in the Subjunctive Mood in the Greek text; thus, 

it is a conditional statement, not an absolute statement! Its 

correct translation would be, "so that ye might not do..." 

By failing to correctly translate this verb form the KJV 

implies a lack of free will, which is another strong 

Calvinistic doctrine.  

 

#3 --- In Hebrews 6:6 the KJV reads, "If they shall fall 

away." The word "if" is not in the original Greek text; it 

has been added by the KJV translators. The text actually 

reads, "and having fallen away." This is a statement of 

absolute fact, yet the KJV translators have changed it into 

a conditional statement. By making it more hypothetical, 

the implication is left with the reader that the statement is 

unlikely at best, thus upholding the Calvinistic doctrine of 

The Eternal Security of the Believer or "Once Saved, 

Always Saved" (the "P" in TULIP theology --- 

Perseverance of the Saints).  

 

#4 --- In Hebrews 10:38 the KJV reads, "Now the just 

man shall live by faith; but if any man draws back, my 

soul shall have no pleasure in him." The words "any man" 

have been added to the text. The actual subject of the verb 

"draw back" is "the just man." The Calvinists, however, 

do not believe that the "just man" can draw back after 

having drawn near, so the wording of the verse was 

changed to better reflect their false doctrine. The correct 

reading of the verse is: "...but if he draws back," with the 

antecedent of "he" being "the just man."  

 

#5 --- There are seven passages where the KJV has the 

phrase "be converted" (Passive Voice), when these verbs 

are actually in the Active Voice. This changes the 

కొన్స్ే  ప్దాలకు సందర్గు న్స్ే  బటిట్య వేర్నా రు అరా్గలు 

ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ప్రీకు ప్దం splagchnon - 

ప్రేగులు, దముమ , ఆపాూ యత, దయ, జాలి. 

 

ఉదాహరణకు చటాట్యలు 1:18 (NIV)లో “తన దుషట్యతా్వ న్స్కి 

అతన పందన ప్రప్తఫలంతో, జుడాస ఒక్ పలాన్స్ే  

కొనేా డు; అక్క డ అతన తలప్రకిందులుగా 

ప్డిపోయాడు, అతన్స్ శర్జరం విర్గంద మర్యు అతన్స్ 

ప్రేగులనీే  (స్తప ాగేా న) బయటికి చ్చంద” మర్యు 

ఫిలిరప యనట  1: 8 (KJV) ఇలా చెబుతోంద “దేవుడు నా 

ర్కారుు, నేన మీ అందర్న్స్ యేస్త యొక్క  ప్రేగులలో 

(స్తప ాచేా న) ఎంతగా కోరుకుంటునేా న ప్రీస్తత.” 

 

బైబిల్ ప్ండిులు అనవాదాన్స్కి సంబంధంచ్చన 

సవర్ంచ్చన స్తహితూ  సిదాాంతం, ప్ర్శ్లలనాతమ క్ 

వచన రక్ం మర్యు అలెగ్ాంప్రడియన టెక్ట ి 

ఫాూ మిలీన్స్ ఉప్యోగంచ్చ అనవాదంపై 

ఆధారప్డత్వరు. అయినప్ప టిీ, NKJV బైజాంటైన 

కుటుంబం, బైజాంటైన రక్ం మర్యు సవర్ంచ్చన 

స్తహితూ  సిదాాంత్వనే్స్  ఉప్యోగంచ్చంద, ASV 

అలెగ్ాంప్రడియన లేదా పాశి తూ  కుటుంబం, 

వెసట్య్కాట్-హారట్య రక్ం మర్యు సవర్ంచ్చన స్తహితూ  

సిదాాంత్వనే్స్  ఉప్యోగంచ్చంద మర్యు NIV 

అలెగ్ాంప్రడియన లేదా పాశి తూ  కుటుంబం, 

వెసట్య్కాట్-హారట్య రక్ం మర్యు డైనమిక్్న్స్ 

ఉప్యోగంచ్చంద. సమానతా  సిదాాంతం. డైనమిక్ 

ఈకిా వలెనట  అనవాద సిదాాంతం మర్ంత 

ఆత్వమ ప్రశయమనద మర్యు పార్గప్రేసింగ్కు 

అవకాశం ఉంద, తదాా ర్గ తకుక వ విశా సనీయంగా 

ప్ర్రణించబడుుంద. 

బ్రపారంభ అనువాదాలు 

 

మొదటి అనవాదకులు "అపోసోట్యలిక్ ఫాదరట " మర్యు 

ప్రపారంభ "చరి  ఫాదరట " యొక్క  కొన్స్ే  మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు, 

శక్లాలు మర్యు రచనలతో ప్రపారంభించారు, వారు 

తరచుగా అపసతలుల రచనల నండి ఉలేుఖంచారు. 

కొన్స్ే  సంవతట ర్గల తరా్గ త అనేక్ అదనప్ప ప్ప్రత్వల 

ఆవిషక రణ కొతత మర్యు మెరుగైన ప్రీకు టెక్ట ి్కు 

దార్తీసింద, ఇద స్తధారణంగా కొన్స్ే  వివాదాసప ద 

రదాూ లై లేదా ప్దాలన ఇతరులపై సందేహాలన 

లేవనెుతుంద. 

ప్రకొతత న్స్బంధ్న యొక్క  ప్రపారంభ అనవాదాలు అవి 

అనవదంచబడిన ప్రీకు మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల గుర్ంచ్చ 

ముఖూ మన అంతరృాషిట్యన్స్ అందంచరలవు. 13 



meaning of the verb. Instead of the person performing the 

action of the verb, the action of the verb is performed 

upon the person. The Calvinists believed that conversion 

was passive on man's part. The individual was acted upon 

from an outside source: The Holy Spirit. Thus, if God 

chose to save you, you were saved regardless of what 

your will in the matter might be. This is the "I" in TULIP 

theology --- Irresistible Grace of God. Acts 3:19 is an 

example of this doctrinal manipulation of the text.  

 

New International Version 39  

As the NIV translators themselves freely admit, this 

translation is not without its weaknesses and faults. One 

of the major problems arises from its philosophy of 

translation (Dynamic Equivalence). The basic nature of 

this problem is: When one leaves off trying for a literal, 

word-for-word translation, and instead seeks to give the 

message of the text, there is always the danger that the 

translators may not fully understand that message, and 

thus render the passage incorrectly in their translation.  

 

Romans 1:17 is a perfect example of this. The NIV reads, 

"For in the gospel a righteousness from God is revealed, a 

righteousness that is by faith from first to last." There was 

such a public outcry over this rendering that the 

translators felt compelled to put the more literal "from 

faith to faith" in a footnote in their later editions.  

 

#1 --- Ephesians 1:13 leaves the impression in the minds 

of many that one is "included in Christ" at the point he 

hears "the word of truth," and that he is then sealed with 

the Holy Spirit when he believes. The wording here is 

very unfortunate, and certainly implies the doctrine of 

salvation by faith only, which is a direct contradiction of 

such passages as Gal. 3:27 and Acts 2:38.  

 

#2 --- Psalm 51:5 is perhaps one of the most criticized 

passages in the NIV: "Surely I have been a sinner from 

birth, sinful from the time my mother conceived me." 

This seems to clearly teach the false doctrine of "inherited 

sin" (or "original sin"), which in turn has led to such false 

practices as infant baptism.  

 

#3 --- Romans 10:10 in the NIV reads, "For it is with your 

heart that you believe and are justified, and it is with your 

mouth that you confess and are saved." Much like #1 

above, this seems to imply a justification and salvation at 

the point of confessed faith, apart from obedience. In 

point of fact, the verb "are" is not in the Greek text here; 

it is rather the preposition eis which means "unto." Also, 

by noting the context of the surrounding verses, one will 

clearly see that the verbs dealing with salvation and not 

being put to shame are future tense. All of this clearly 

shows that these things are anticipated through confession 

and belief/faith, and not already acquired.  

 

 

180 బ్రీ.శ. ప్రీక్ నండి లాటిన, సిర్యాక్ మర్యు కారట్యక్ 

వెరషనులోకి కొతత న్స్బంధ్న యొక్క  ప్రపారంభ అనవాదాలు 

ప్రపారంభమయాూ యి. 

 

195 బ్రీ.శలాటిన్లోకి పాత మర్యు ప్రకొతత న్స్బంధ్నల 

యొక్క  మొదటి అనవాదం ేరు పాత లాటిన అన్స్ 

రలువబడింద. రండు న్స్బంధ్నలు ప్రీకు నండి 

అనవదంచబడాుయి మర్యు నేటికి కాప్తలు లేవు. ప్రీ.శ. 

160-220లో ఉతతర ఆప్రఫికాలో న్స్వసించ్చ, 

వేదాంతశక్రసతంపై ప్రరంథాలు ప్రవాసిన చరి్  ఫాదర 

టెరుట్యలియన దాా ర్గ పాత లాటిన్లోన్స్ భాగాలు 

క్నగనబడాుయి. 

 

300 బ్రీ.శపాత సిర్యాక్ అనేద కొతత న్స్బంధ్న ప్రీకు 

నండి సిర్యాక్్లోకి అనవదంచబడింద [బహుశ 

అసిట ర్యను మర్టనైట్ మర్యు క్లీయానుకు 

అర్నమ న్స్యన మాండలిక్ం(RD)]. 

 

300 బ్రీ.శకారట్యక్ వెరషను: ఈజప్పట్యలో కారట్యక్ నాలుగు 

మాండలికాలలో మాటాుడబడింద. బైబిల్ ఈ నాలుగు 

మాండలికాలలోకి అనవదంచబడింద. 

380 బ్రీ.శఇటాలియా అన్స్ కూడా రలువబడే పాత లాటిన 

నమమ దరన్స్దగా ప్ర్రణించబడింద. "ఈ సమయాన్స్కి 

అనేక్ రకాల అనవాదాలు ఒక్దాన్స్కొక్టి భినే ంగా 

ఉనాే యి మర్యు అవసరమనప్పప డు అప్తప ల్ 

చేయరలిగే క్మాండింగ అధకారం ఎవర్ీ లేదు. ఇద 

ఇప్ప టికే ఉనే  అనవాదాల యొక్క  అసతవూ సత ్సితాన్స్, 

వాటి విభేదాలన ప్ర్రణనలోకి తీస్తకుంటుంద. 

మర్యు వైవిధాూ లు, [పోప్] డమాసస్న్స్ జెర్టమ్్న్స్ తన 

ప్న్స్కి అప్ప గంచడాన్స్కి మర్యు జెర్టమ్ దాన్స్న్స్ చేప్టేట్యలా 

చేసింద." 14 

 

"చాలా మంద విదాా ంస్తలు కొతత న్స్బంధ్న అంత్వ 

వాసతవాన్స్కి ప్రీకు భాషలో రూపందంచబడిందన్స్ 

నముమ త్వరు. మూడు ప్రప్ధాన వచన సంప్రప్దాయాలన 

కొనే్స్ స్తరుు పాశి తూ  వచనం-రక్ం, అలెగ్ాంప్రడియన 

టెక్ట ి-టైప్ మర్యు బైజాంటైన టెక్ట ి-టైప్ అన్స్ 

రలుస్తతరు. అవి క్లిసి కొతత న్స్బంధ్నలో ఎకుక వ భాగాన్స్ే  

క్లిగ ఉంటాయి. మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు.ఇతర భాషలలో 

అనేక్ ప్పర్గతన వెరషను కూడా ఉనాే యి, వాటిలో 



#4 --- I Corinthians 13:10 in the NIV reads, "But when 

perfection comes, the imperfect disappears." This passage 

literally says, "But when that which is perfect comes" or 

"when the perfect thing comes." The word "perfection" 

used in the NIV is felt by many to be too general and non-

specific, and that it has opened the door for the 

interpretation that the time of miracles and tongues is not 

yet passed.  

 

#5 --- Sometimes footnotes can be a cause of confusion to 

the reader of a particular version. This is the case in a 

footnote to I Timothy 3:11. With reference to deacons, 

Paul writes, "their wives are to be...." In a footnote, the 

NIV says, "Or: 'deaconesses.'" The Greek word for 

"deaconess," which is different from the word for "wife," 

is not used in this verse! To imply in a footnote that Paul 

is referring in this passage to deaconesses, rather than to 

the wives of deacons, is very misleading to the reader.  

 

The Living Bible 40 

As with any effort by a mere man, this work is filled with 

some glaring weaknesses and faults. Before one makes 

use of the Living Bible (or any version, for that matter), 

one should be made aware of these areas of difficulty.  

 

#1 --- Kenneth Taylor is a premillenialist, and since the 

LB reflects his own beliefs (as he himself admits), it has 

many obvious premillenial renderings. For example, note 

the following: [only one included in this study (rd)]  

 

II Timothy 4:1 --- "And so I solemnly urge you before 

God and before Christ Jesus --- who will someday judge 

the living and the dead when he appears to set up his 

kingdom." It is the belief of the premillenialists that the 

Lord has not yet established His kingdom. The church is 

just an "after-thought," a temporary measure, until Christ 

returns to earth to set up His kingdom, at which time He 

will reign in Jerusalem for 1000 years. 

 

#2 --- The Living Bible promotes the doctrine of original 

sin. Psalm 51:5, for example, has the same problem as in 

the NIV. The LB reads, "But I was born a sinner, yes, 

from the moment my mother conceived me." In 

Ephesians 2:3 he has Paul saying, "We started out bad, 

being born with evil natures, and were under God's anger 

just like everyone else."  

 

#3 --- The doctrine of "faith only" is promoted in the 

Living Bible. Romans 4:12 reads, "Abraham found favor 

with God by faith alone." This view cannot be 

harmonized with James 2:21-24. This belief in salvation 

by faith only has led him to mistranslate Colossians 1:23 

as follows: "...the only condition is that you fully believe 

the Truth."  

 

#4 --- In Mark 1:4 baptism is described in the LB as a 

ముఖూ మనవి సిర్యాక్ (పెషిటాట్య  మర్యు 

డయాటెసర్టన స్తవారత స్తమరసూ ంతో సహా) మర్యు 

లాటిన (వెటస లాటినా మర్యు వలేటా్ రండూ). 

 

"కొంతమంద విదాా ంస్తలు అర్గమిక్ ప్రపాధానూ తన 

విశా సిస్తతరు - ప్రీకు కొతత న్స్బంధ్నలోన్స్ భాగాలు 

వాసతవాన్స్కి అర్గమిక్ మూలాన్స్కి అనవాదం అన్స్, 

ప్రప్తేూ కించ్చ మాథ్యూ  స్తవారత. వీటిలో, ఒక్ చ్చనే  సంఖూ  

సిర్యాక్ పెషిటాట్యన అసలైనదగా సూచ్చస్తతంద, అయితే 

చాలా మంద దీన్స్న్స్ అంీక్ర్ంచారు అసలు వచనాన్స్ే  

ప్పనరే్ ర్మ ంచడాన్స్కి మర్ంత ్కి ుషట్యమన విధానం." 

 

"4వ శత్వబంాలో, లాటిన స్తధారణ భాషగా ప్రీకు ్సా్తనంలో 

ప్రపారంభమంద. అనేక్ లాటిన అనవాదాలు, తరచుగా 

సర్కాన్స్వి, చెలామణిలోకి వచాి యి. చరి్ కి అధకార్క్ 

అనవాదం అవసరం. 

 

లాటిన వలేటా్ 

"పోప్ డమాసస తన వేదాంత సలహాదారు మర్యు 

బహుశ ఆ సమయంలో అతూ ంత పాండితూ ం పందన 

వూ కి త అయిన జెర్టమ్్కు ఉదోూ గాన్స్ే  అప్ప గంచాడు. 

జెర్టమ్ యొక్క  అనవాదం, లాటిన వలేటా్ (అసభూ  

లేదా స్తధారణ అన్స్ అరంా) అన్స్ రలుస్తతరు, ఇద మధ్ూ  

యుగాల బైబిల్ అయింద." జెర్టమ్ ఒక్ విదాూ ర్ ా

మర్యు గప్ప వాడు. తతా వేతత-వేదాంతవేతత ఆర్జెన 

యొక్క  ఆర్గధ్కుడు, అతన పాశి తూ  దేశలలో చాలా 

ప్రప్భావవంతమన కారణంగా, అందరూ 

సనాతనవాదులుగా అంీక్ర్ంచబడలేదు. 

 

జెర్టమ్ సవర్ంచవలసిన పాత లాటిన వెరషన లేదా 

ఇటాలా, రండవ శత్వబాాన్స్కి చెందనద, 157 AD తరువాత 

కాదు, దాన్స్ కొతత న్స్బంధ్న ఆ కాలంలోన్స్ ప్రీకు 

మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల నండి అనవదంచబడింద. దాన్స్ 

కాప్తలలో ఎకుక వ భారం ఇప్ప టిీ పాశి తూ  సంప్రప్దాయ 

టెక్ట ి్తో ప్రప్ధానంగా అనగుణంగా ఉనాే యి. కానీ 

చాలా మంద అవినీతకి గురయాూ రు మర్యు 

యూసేబియో-ఆర్జెన సంప్రప్దాయం అన్స్ రలవబడే 

ప్రీకు మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల వలె ఉనాే రు, 200 AD నాటికే 

ప్రపాబలూ ంగా మార్న మతవిశా శల మర్యు పాక్షిక్ 

అనూ మత అవినీతన్స్ ప్రప్భావితం చేసి పాక్షిక్ంగా 

సంశ్ల ుషణ చేశరు మర్యు జెర్టమ్ అనకూలంగా 

సవర్ంచడాన్స్కి మొగు ాచూపారు. వీటిలో మర్యు అతన్స్ 



"public announcement of their decision to turn their backs 

on sin," rather than stating it is for "forgiveness of sins," 

as the original text does. The "water" of John 3:5 is 

interpreted in a footnote this way: "Some think this means 

water baptism." The actual meaning, he states, is that it 

refers to "the normal process observed during every 

human birth" (i.e., the amniotic fluids). In I Peter 3:21 

Taylor writes, "In baptism we show that we have been 

saved." This implies that we're already saved and are just 

baptized to show it.  

 

#5 --- In I Corinthians 6:12 the Living Bible reads, "I can 

do anything I want to if Christ has not said no." Martin 

Luther also maintained "We can do anything the Bible 

does not forbid." He and Zwingli debated this issue 

heatedly.  

 

New American Standard Bible 41 

#1 --- Some feel that the NASB reflects a premillennial 

preference in some passages of Scripture. For example: 

Isaiah 2:2 and Micah 4:1 read, "Now it will come about 

that in the last days, the mountain of the house of the 

Lord will be established as the chief of the mountains and 

will be raised above the hills; and all the nations will 

stream to it." The word "as" is not actually in the text; it is 

the word "on" (which the NASB admits in a footnote in 

both places). Some have regarded this as reflecting a 

premillenial bias.  

 

Additionally, when the word "genea" (meaning "a 

generation of mankind") appears, the NASB will often 

place in a footnote an alternate meaning of "race." Mark 

13:30 reads, "Truly I say to you, this generation will not 

pass away until all these things take place." The 

implication of the footnote is that the Jewish race is really 

intended here.  

[NOTE: One should always be careful of marginal notes 

and alternate readings. Although a great many of these are 

good, they are not always completely reliable. Remember 

that these are opinions and insights of mere fallible men, 

and although they may be correct 99 out of 100 times, 

there is always that "margin of error."]  
 

#2 --- Like many translations and versions of the Bible, 

the NASB has fallen into the trap of seeking to interpret, 

rather than translate, I Corinthians 7:36-38. They have 

added the word "daughter" to the word "virgin," thus 

stating their belief that the passage is referring to a father 

and daughter relationship. To their credit, they have 

placed the word "daughter" in italics, thus indicating that 

this word is not in the original text, but that it has been 

added by the translators. Another example of interpreting 

instead of translating is found in I Corinthians 2:13 ... 

"combining spiritual thoughts with spiritual words." 

Again, the NASB uses italics to show words which have 

been added to the text. Although their understandings of 

these passages may well be correct, they are nevertheless 

వేదాంత ప్క్షపాతం ప్పర్గతన ఇటాలిక్ లేదా ఇటాలాకు 

అనకూలంగా ఉంద మర్యు అనేక్ అపోప్రకిఫాల్ 

ప్పసతకాలన క్లిగ ఉంద. మర్యు, అతన పాశి తూ  

దేశలోున్స్ కొంతమంద బలమన ప్ండిులచే పాక్షిక్ంగా 

తన్స్ఖీ చేయబడినప్ప టిీ, అతన్స్న్స్ మర్యు అతన 

ప్రపాధానూ తన్స్చ్చి న పాడైన ప్రీకు మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లన 

బహిరతాం చేశడు, 

 

1500లలో ప్రపటెసట్యంట్ సంసక రణ వరకు లాటిన వలేటా్ 

పాశి తూ  చరి్  యొక్క  బైబిల్ అయింద. ఇద ర్టమన 

కాథలిక్ చరి్  యొక్క  అధకార్క్ అనవాదంగా నేటిీ 

కొనస్తగుతోంద. 

 

శత్వబాాలు రడిచేకొదీ ా లాటిన విదాూ వంుల భాషగా 

మార్ంద కానీ ఎకుక వ మంద మాటాు డే భాష కాదు. బైబిల్ 

లాటిన్లో చదవబడుుంద కానీ జనాలకు అరంా 

కాలేదు. "ప్రీకులో కొతత న్స్బంధ్న యొక్క  మొటట్యమొదటి 

ముప్రదత ఎడిషన ప్రోబెన ప్రపెస నండి 1516లో 

క్న్స్రంచ్చంద. ఇద బైజాంటైన సంప్రప్దాయంలోన్స్ కొన్స్ే  

ఇటీవలి ప్రీకు మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల ఆధారంగా డెసిడెర్యస 

ఎర్గసమ స చేత సంక్లనం చేయబడింద, [ఐదు లేదా 

ఆరు ఆలసూ మన మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు మాప్రతమే. ప్దవ 

నండి ప్దమూడవ శత్వబపా్ప మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు మర్యు 

అతన్స్ వద ా మునప్టి వాటి క్ంటే తకుక వ (RD)] 

ప్ర్రణించబడాుయి, అతన ప్రీకు ప్రరంథం లేన్స్ వలేటా్ 

భాగాల నండి అనవదంచడం దాా ర్గ దాన్స్న్స్ పూర్త 

చేశడు. అతన టెక్ట ి యొక్క  నాలుగు తదుప్ర్ 

సంచ్చక్లన రూపందంచాడు. ఎర్గసమ స లోతైన 

మతప్రమన ర్టమన కాూ థలిక్, 

 

టెక్ట ిస ర్సెప్ట్యస 

"ప్రకిటిక్ల్ ఉప్క్రణంతో కూడిన మొదటి ఎడిషన 

(మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లలో వేర్యంట్ ర్జడింగ్లు) 1550లో 

ప్రరంటర ర్గబరట్య ఎసిట్యయెన ఆఫ్ పాూ ర్స్చే 

రూపందంచబడింద. ఈ ఎడిషన్లో మర్యు 

ఎర్గసమ స్లో ముప్రదంచ్చన టెక్ట ి రక్ం టెక్ట ి్స ర్సెప్ట్యస 

(లాటిన్లో 'ర్స్త్వు టెక్ట ి' అన్స్ రలువబడింద. '), 1633 

నాటి ఎలివ్ియర ఎడిషన్లో దీన్స్కి పెటట్యబడిన ేరు, 

దీన్స్న్స్ 'nunc ab omnibus receptum' ('ఇప్పప డు అందరూ 

స్తా క్ర్ంచారు') అన్స్ రలిచారు. దాన్స్పై ప్రపటెసట్యంట్ 

సంసక రణ చరి్ లు తమ అనవాదాలన ్సా్తన్స్క్ 

భాషలలోకి ఆధారం చేస్తకునాే యి, కింగ జ్యమ్ట  వెరషన 

వంటివి. 



interpretations, and not simple, uncommented upon 

translations. This makes it more commentary than 

translation.  

 

#3 --- There are times when a Greek word or phrase may 

have more than one meaning. The NASB has at times 

made this less clear by consistently translating a particular 

Greek word with just one English word. Just as rendering 

a single Greek word with a wide variety of English words 

can cause confusion (as in the KJV), so also can a lack of 

any variety at all be the cause of confusion in certain 

cases. For example: The word "sarx" is consistently 

translated "flesh" in the NASB, even though Paul in his 

writings uses this word in several different senses. In 

Romans 3:20 and 4:1 it is used to refer to the physical 

body. In Romans 8:4, however, he uses it to denote the 

seat of one's sinful passions (i.e., a fleshly nature rather 

than a fleshly body). By selecting different words, one 

could perhaps convey this distinction better.  

 

#4 --- There are other occasions where the NASB will 

render two different Greek words with just one English 

word, thus creating confusion. For example: The word 

"abolish" appears in both Matthew 5:17 ("Do not think 

that I came to abolish the Law or the Prophets; I did not 

come to abolish, but to fulfill") and Ephesians 2:15 ("...by 

abolishing in His flesh the enmity, which is the Law of 

commandments contained in ordinances..."). These are 

two different Greek words, but this distinction is lost on 

the reader by using only one English word. This lack of 

distinction has also led some to suggest that these two 

passages actually contradict one another, when in fact 

they do not.  

 

A similar problem occurs in the KJV in Galatians 6:2, 5 

where the word "burden" is used in both verses ("Bear ye 

one another's burdens" ....... "every man shall bear his 

own burden"). These are actually two different Greek 

words. The NIV and NASB, as well as other translations, 

have corrected this by translating the first word as 

"burden" and the second word as "load." The NASB, like 

most translations, also fails to make a distinction in John 

21:15-17 between the words "agapao" and "phileo," both 

of which appear in the text. It translates both words as 

"love," and in so doing the reader misses out on the true 

meaning of this important exchange between Jesus and 

Peter.  

 

#5 --- The NASB is not consistent in its use of "KJV 

pronouns" versus those of 20th century America. 

Pronouns such as "Thou," "Thine," "Thee," and "Thy" are 

retained in the Psalms, in prayers, or whenever someone 

is addressing Deity. However, these are dropped in the 

majority of the text for the more common "you" and 

"your." By continuing the use of these archaic forms in 

certain places in the Bible, the NASB carries on the 

"కోడెక్ట  సైనాటిక్స మర్యు కోడెక్ట  వాటిక్నస వంటి 

పాత మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల ఆవిషక రణ, ఈ ప్రరంథంపై తమ 

అభిప్రపాయాన్స్ే  సవర్ంచడాన్స్కి విదాా ంస్తలు 

దార్తీసింద. 1831లో కారు లాచ్్మన యొక్క  

విమరశ నాతమ క్ సంచ్చక్, నాలవా శత్వబంా మర్యు 

అంతకు ముందు నాటి మానూ ప్రసిక ప్ట్య్ల ఆధారంగా, 

ప్రపాథమిక్ంగా ప్రప్దర్శ ంచడాన్స్కి ఉదాేశించబడింద. 

Textus Receptus చ్చవరకు తరసక ర్ంచబడాలి.తరా్గ త 

విమరశ నాతమ క్ ప్రరంథాలు మర్ంత విదాా ంస్తల 

ప్ర్శోధ్న మర్యు కొతత న్స్బంధ్న ప్రవాతల కూరుప  

నండి కొన్స్ే  దశబాాలలో కొన్స్ే  సందర్గు లలో పారరస 

శక్లాలు క్నగనడం ఆధారంగా 

రూపందంచబడాుయి.వీటి ఆధారంగా దాదాప్ప అన్స్ే  

ఆధున్స్క్ అనవాదాలు లేదా పాత అనవాదాల 

ప్పనరా్ మరశ లు ఒక్ శత్వబాాన్స్కి పైగా చేయబడాుయి, 

అయినప్ప టిీ కొంతమంద ప్రపటెసట్యంట్ సంసక రణల 

అనవాదాల ప్టు పాక్షిక్ంగా విధేయతతో ఇప్ప టిీ 

టెక్ట టి  ర్సెప్ట్యస లేదా అలాంటిదే 

ఇషట్యప్డుునేా రు.బైజాంటైన మెజార్టీ టెక్ట ి'." 

 

బైబిల్ యొక్క  ఇతర ప్రపారంభ అనవాదాలు 

అర్నమ న్స్యన, జార్య్న మర్యు ఇథియోరక్, ్స్తువిక్ 

మర్యు గోతక్ భాషలలో ఉనాే యి." 

14వ మర్యు 15వ శత్వబాాలలో ప్రబిటిష్ స్తప్రమాజూ ం వలె 

ర్టమన కాూ థలిక్ చరి్  కూడా వాటి ప్రప్చురణన 

న్స్షేధంచ్చంద. 

 

సామానుూ డి భాషలోి అనువదించడం 

 

బైబిల్ యొక్క  మొదటి యూర్టరయన అనవాదం 

1382లో ఆంర ుంలోకి వచ్చి ంద. 

 

1382 AD - వికి ుఫ్ 

బైబిల్ యొక్క  మొదటి పూర్త ఆంర ు అనవాదం జాన 

వికి ుఫ్ మర్యు అతన్స్ అనచరులచే లాటిన వలేటా్ 

నండి చేయబడింద. అతన ఆధాూ తమ క్ విప్ువానే్స్  

ప్రేర్నరంచ్చన ఇంర ుండ్జ అంతటా సంచర్ంచే 

బోధ్కులన ప్ంపాడు, లోలారుట ." 34 వికి ుఫ్ యొక్క  ప్న్స్ 

లూథర లేదా టిండేల్ క్ంటే 200 సంవతట ర్గలు ఎకుక వ 

లేదా తకుక వ. 1415లో కౌన్స్ట ల్ ఆఫ్ ్ ు రనట ్లో వికి ుఫ్ 

యొక్క  అన్స్ే  రచనలు ఖండించబడాుయి. 1408 

కౌన్స్ట ల్ ఆఫ్ ఆక్ట ్ఫర ు చరి్  అధకారం ఆమోదంచన్స్ 

ప్క్షంలో బైబిల్్న ్సా్తన్స్క్ భాషలోకి అనవాదాలన ఈ 

కౌన్స్ట ల్ న్స్షేధంచ్చంద. 



illusion that these words are somehow "holier," when in 

fact such a distinction in pronouns was never made in the 

original Hebrew or Greek ... or even in the KJV, for that 

matter!  

 

New World Translation 42 

#1 --- The Jehovah's Witnesses deny that God has 

established different covenants or testaments for His 

people. Thus, they oppose the idea of an "old" covenant 

(testament) and a "new" one. Much of their teachings are 

still based in the writings which we call the "Old 

Testament," for the simple reason that they do not believe 

it has been replaced (or fulfilled) by a new covenant 

(testament). For this reason, they refuse to designate the 

two sections of the Bible as the "Old Testament" and the 

"New Testament." Instead, they refer to them as "The 

Hebrew-Aramaic Scriptures" and "The Christian Greek 

Scriptures." It's interesting to note, however, that they 

have failed to be consistent in this stand even in their own 

translation. In II Corinthians 3:14 the NWT speaks of 

"reading the old covenant." "New covenant" and "former 

covenant" both appear in Hebrews 9:15, and "mediator of 

a new covenant" appears in Hebrews 12:24, just to cite a 

few examples.  

 

#2 --- Even though the Jehovah's Witnesses acknowledge 

that the word "Jehovah" is a mispronunciation of the 

Tetragrammaton (meaning "having four letters" -- a 

reference to YHWH), they nevertheless insist that this is 

God's true name and that it should be used exclusively.  

 

Insisting that the original Scriptures have been "tampered 

with" in regard to the Divine name, they use only the 

name "Jehovah" in both the OT and NT. "YHWH" 

appears 6828 times in the OT, but in the NWT the word 

"Jehovah" appears 6973 (an additional 145 occurrences). 

"YHWH" never appears in the NT, and yet the NWT uses 

"Jehovah" 237 times in the NT.  
 NOTE --- They appeal to John 17:6, 26 as their justification for 

placing so much emphasis on this name: "I have manifested thy 

name unto the men which thou gavest me out of the world" .... 

"And I have declared unto them thy name, and will declare it" 

(KJV). This "name" they believe to be "Jehovah." 

 

#3 --- With regard to the concept of the Trinity, the 

Jehovah's Witnesses do not believe that the Holy Spirit is 

a person/being. In their notes, which appear at the end of 

the NWT, they write, "The holy spirit is not a person in 

heaven with God and Christ" ...... "it is an active force, 

not a person." As a result of their belief that it is just an 

"energy from God," and not a divine being, the words 

"holy spirit" are never capitalized in the NWT. 

#4 --- The Jehovah's Witnesses also do not believe in the 

deity of Jesus Christ. They teach "the son of God was 

created, and only Jehovah was pre-existent." They further 

write, "The son is inferior to the Father both before and 

after coming to earth." God and Christ are "one" only in 

1525 - టిండేల్ట  బైబిల్ 

కొతత న్స్బంధ్న యొక్క  టిండేల్ యొక్క  ఆంర ు 

అనవాదం ఎర్గసమ స యొక్క  ప్రీకు పాఠం నండి 

తయారు చేయబడింద మర్యు వలేటా్్తో 

పోలి బడింద. 1536లో, టిండేల్్కు మరణశిక్ష 

విధంచబడింద. 

 

1534 - లూథర బైబిల్ 

ఈ సమయాన్స్కి, లూథర మొతతం బైబిల్్న జరమ న్లోకి 

అనవదంచాడు (అతన మొదట కొ్తత న్స్బంధ్నన 

పూర్త చేశడు). ఒక్ వెరషన 1541లో విటెట్యన్బర్ాలో 

ప్రప్చుర్ంచబడింద. పాత న్స్బంధ్నన 

అనవదంచడంలో, లూథర అపోప్రకిఫాన కానన నండి 

మినహాయించాడు. అతన జ్యమ్ట , జూడ్జ, హీప్రూస 

మర్యు ర్విలేషన్న హీనమనవిగా ప్ర్రణించ్చ, కొన్స్ే  

కొతత న్స్బంధ్న ప్పసతకాలకు ఇతరులక్నాే  ఎకుక వ 

విలువన కేటాయించాడు. 

 

1535 మల్ట  క్వర్డేల్ 

ఎక్సట టర్లోన్స్ మొదటి ప్రపటెసట్యంట్ బిషప్ క్వర్డేల్ తన 

ఆంర ు బైబిల్ అనవాదానే్స్  ప్రప్చుర్ంచాడు, అద లాటిన 

మర్యు జరమ న నండి అనవదంచబడింద. 

 

1539 ద ప్రగేట్ బైబిల్ 

ప్రకోమ్్వెల్ బైబిల్ అన్స్ కూడా రలుస్తతరు, చరి్ లలో 

ప్రప్జల ఉప్యోరం కోసం అధకారం పందన మొదటి 

ఆంర ు బైబిల్ ఇదే. ఇద 1561లో సవర్ంచబడింద 

మర్యు అప్పప డు దీన్స్న్స్ బిషప్ బైబిల్ అన్స్ రలుస్తతరు. 

 

1557 జెనీవా బైబిల్ 

మేర్జ ట్యూ డర హయాంలో ప్రప్చుర్ంచబడిన ఏైక్ కొతత 

న్స్బంధ్న అనవాదం, ఇద షేకిట ప యర చదవిన బైబిల్ 

కావచుి  మర్యు ఇద అంతరుూ దంా (1642) వరకు 

ఇంగాుండ్జ్లో కుటుంబ బైబిల్్గా మిగలిపోయింద. ఏ 

ఆంర ు బైబిల్్లోనైనా వచనం మొదటిస్తర్గా ప్దాూ లుగా 

విభజంచబడింద.1610 Catholic BibleA పాత న్స్బంధ్న 

యొక్క  కాథలిక్ ఆంర ు అనవాదం ప్రప్చుర్ంచబడింద. 

ఇంతకుముందు, ర్జమ్ట ్లో కొతత న్స్బంధ్న 

అనవదంచబడింద మర్యు కొందరు కింగ జ్యమ్ట  

దాన్స్కి రుణప్డి ఉనాే రన్స్ ేరొక నాే రు. 

 

1611 కింగ జ్యమ్ట  (అధీక్ృత వెరషన) 

అతూ ంత ప్రప్సిద ాఆంర ు బైబిల్ అనవాదాన్స్ే  కింగ జ్యమ్ట  

న్స్యమించారు మర్యు అపోప్రకిఫాన అనబంధ్ంగా 



the sense of husbands and wives being said to be "one." 

They are "always in complete harmony," but certainly not 

equal! This belief has found its way into the NWT in 

several places.  

 

In Colossians 1:16-17 the word "other" has been added to 

the text a total of four times to imply that Jesus was just 

one among many "other" created things.  

 

In Titus 2:13 the NWT reads, "we wait for the happy hope 

and glorious manifestation of the great God and of the 

Savior of us, Christ Jesus." II Peter 1:1 reads, "the 

righteousness of our God and the Savior Jesus Christ." In 

both of these passages the definite article "the" has been 

added to the text to make a separation between God and 

Jesus. In point of fact, the text literally speaks of Jesus as 

being "our God and Savior." The Jehovah Witness's do 

not believe Jesus is the former, and thus seek to make a 

distinction between the two.  

 

John 1:1 reads, in the NWT, "In the beginning the Word 

was, and the Word was with God, and the Word was a 

god." Vs. 14 says that Jesus was "full of undeserved 

kindness and truth." This clearly teaches polytheism; 

Jesus and God are not one, but Jesus is merely "a god," 

upon whom the God (Jehovah) has bestowed undeserved 

favor!! 

 

#5 --- In the NWT the "cross" is referred to as a "torture 

stake" (Matthew 10:38; 27:32), and rather than being 

"crucified" on it, the NWT says Jesus was "impaled" 

upon a stake (Luke 23:21 ... "Then they began to yell, 

saying, 'Impale him! Impale him!'").  

 

Comments on Other Bibles 43 

 

New American Bible  

From the original Greek (NT); revision of confraternity 

version (based on Latin Vulgate) in the OT. Catholic 

Committee consulted with Protestants in final stages. 

More conservative than JB but introductions to sections 

and to individual books "moderately liberal in tone" 

(Kubo and Specht, p. 164). Format differs with the 

publisher.  

 

Today's English Version (Good News Bible)  

From the original. NT by one man, approved by 

committee. Aimed particularly at English - as - second - 

language audience and those with little formal education. 

Achieves its goal well - very readable, good format. 

Translates dynamics well but not dependable for deeper 

study if used by itself.  

New English Bible  

From the original by interdenominational British 

committee. Exciting literary style, very readable but with 

distinct British flavor and idiom. Excellent for non-

చేరి్గ రు."కొతత సంసక రణకు అనగుణంగా ఉంటుందన్స్ హామీ ఇవా డాన్స్కి ఉదాేశించ్చన సూచనలన జ్యమ్ట  

అనవాదకులకు ఇచిా డుచరి్  శక్రసతంమర్యు 

ప్రప్తబింబిస్తతయిఎరసోక ప్లి రి  ఆఫ్ ఇంగాుండ్జ యొక్క  

న్స్ర్గమ ణం మర్యు దాన్స్ 

విశా సంన్స్యమింప్బడిందమత్వధకారులు [డేన్స్యల్ 

2003, ేజ. 438]. అనవాదాన్స్ే  47 మంద విదాా ంస్తలు 

చేశరు, వీరంత్వ చరి  ఆఫ్ ఇంగాుండ్జ సభుూ లు 

[డేన్స్యల్ 2003, ేజ. 436]." 34aఇద కింగ జ్యమ్ట  చేత 

అధీక్ృతం చేయబడినందున అద అధీక్ృత బైబిల్ 

అన్స్ రలువబడింద. 

 

1885 సవర్ంచ్చన సంసక రణ 

 

1901 అమెర్క్న ్స్తట్య ండర ు వెరషన 

 

1946 సవర్ంచ్చన ప్రపామాణిక్ సంసక రణ 

ఈ సంసక రణ మునప్టి ఆంర ు అనవాదాల యొక్క  

ప్పనరా చనం, ప్రపాచీన భాష కోసం ఆధున్స్క్ 

ఇడియమ్్న ప్రప్త్వూ మేా యం చేస్తతంద. అపోప్రకిఫా 

1957లో అనవదంచబడింద మర్యు RSV యొక్క  

కాథలిక్ వెరషన 1966లో క్న్స్రంచ్చంద. కొతత ర్వైజ్డు  

్స్తట్య ండర ు వెరషన 1998లో వచ్చి ంద. 

 

1978 కొతత అంతర్్గతీయ వెరషన 

ఎవాంజెలిక్ల్ట  చేసిన మర్యు అసలు భాషలపై 

నేరుగా ఆధారప్డే ఈ అనవాదం రండు దశబాాల 

అధ్ూ యనం తరా్గ త పూరతయింద. 

 

1982 న్యూ  కింగ జ్యమ్ట  వెరషన 

కొతత అనవాదం కాదు - కింగ జ్యమ్ట  వెరషన్న మర్ంత 

ఆధున్స్క్ ఆంర ుంలోకి మారి డం మాప్రతమే, ఆ విధ్ంగా 

KJV వంటి బలహీనతలతో 

 

1988 కొతత ర్వైజ్డు  ్స్తట్య ండర ు వెరషన 

ఈ సంసక రణ లింర తటస ాభాషన నొకిక  చెబుుంద 

మర్యు ప్రపటెసట్యంట్ మర్యు కాథలిక్ ప్ండిుల 

క్మిటీచే సృషిట్యంచబడింద, ఇందులో ఒక్ యూదు 

ప్ండిుడు కూడా ఉనాే రు. 35 

 

1995 గాడ్జట  వరు టు ద నేషనట  (GWT)GOD'S WORD 

భాషా అనవాద ప్దతాన్స్ ఉప్యోగస్తతంద -- నేడు 

ప్రప్ప్ంచవాూ ప్తంగా ఉనే  మిషనర్జ అనవాదకులు 

విసతృతంగా ఆమోదంచబడిన అనవాద ప్దతాన్స్ పోలి 

ఉంటుంద. తత్ లితంగా, ఇద ఇతర ఆంర ు అనవాదం 



churched. Departures from the original text and too much 

liberty in certain renderings make it undependable as a 

study Bible.  

 

J.B. Phillips' Translation  

From the original but definitely a paraphrase by J.B. 

Phillips, a competent Greek scholar. More than any other, 

makes the Bible "live" for educated or literary people, 

although in British expression. Does not read like a 

translation. Provokes new insight and understanding 

which should, however, be checked with more literal 

translations and by deeper study. Excellent for the 

educated, unchurched person as well as the thinking 

Christian.  

 

Amplified Bible  

Amplified Bible done from the originals. Neither a true 

translation nor a paraphrase. This type version offers 

readers possible renderings or interpretations and can be 

helpful for study or deepening understanding. However, 

users must realize the original author had one meaning in 

mind, determined by context and usage in that language, 

not our personal preference or whim. These versions must 

not be substituted for responsible deeper study." 

 

God's Word Translation 44 

GWT is one of a growing number of new translations of 

the Bible that uses a paraphrasing method which goes 

beyond the aim of a pure (literal) translation, which may 

result in difficult, misunderstood terms and produces a 

translation that also interprets the scripture. It is argued 

that this process is fraught with danger, as the passage 

could equally be misinterpreted.  

 

The few weaknesses in the translations cited above should 

reinforce your desire to be diligent in your Bible study. 

Examine the context of the passage and ascertain if it 

conflicts with other scripture. Read translations from 

different Greek families and text and where a there is a 

difference determine which more nearly expresses the 

intent of the original language.  

 

Summary and Conclusion 

This study has identified the difficulties in translating 

ancient languages into the languages of the common man. 

It should be clear that those past scholars had a very great 

knowledge of the ancient languages. Those who gave 

their lives so all people could have the opportunity to read 

and know God's word were very dedicated. We owe a 

great debt of gratitude to them. Over time languages 

change and our understanding of words, phrases and 

idioms of these ancient languages are improved. 

Discovery of an ever-increasing number of manuscripts, 

cursives and fragments of 30 both secular and sacred 

writings some of which predate our earliest copies greatly 

help enhance our understanding of the idioms of a 

క్ంటే మర్ంత స్తలభంగా చదువుుంద, మర్ంత 

అక్షర్గరంాగా ఖచ్చి తమనద మర్యు బైబిల్ యొక్క  

ఉదాేశించ్చన అరా్గనే్స్  మర్ంత సప షట్యంగా మర్యు 

సహజంగా తెలియజ్యస్తతంద. 36 2001 ఇంీ ుష్ ్స్తట్య ండర ు 

వెరషన (ESV) డైనమిక్ ఈకాి వలెనట  (DE) విధానానే్స్  

అనసర్ంచే అనేక్ ఆధున్స్క్ పార్గప్రేజ్డ్ల మాదర్గా 

కాకుండా, ESV "ప్రప్త బైబిల్ రచయిత యొక్క  అసలు 

వచనం మర్యు వూ కి తరత శైలి యొక్క  ఖచ్చి తమన 

ప్దాలన సంప్రరహించడాన్స్కి వీలైనంత వరకు 

ప్రప్యతే స్తతంద." దీన్స్ లక్షూ ం, కాబటిట్య, "ప్దం-ప్దం" 

ఎడిషన్న రూపందంచడం. ప్రపాజెక్ ట్య్లో ఉప్యోగంచ్చన 

అసలు భాషా ప్రరంథాలు పాత న్స్బంధ్న, బిబిుయా 

హెక్రబైకా ్సట్యట్్గార ట్యన్సియా (1983 - 2వ ఎడి.), మర్యు 

కొతత న్స్బంధ్న కోసం మసోరటిక్ టెక్ట ి, ద ప్రీక్ న్యూ  

టెసట్యమెంట్ (1993 - 4వ ఎడిషన. UBS) మర్యు నోవమ్ 

టెసట్యమెంటమ్ ప్రగేస (నెసేు/అలండ్జ - 27వ ఎడిషన). ఈ 

కొతత వెరషన యొక్క  ఇంీ ుష్ రండిషన 1971 నాటి RSVకి 

కొంత స్తరూప్ూ ంగా ఉంద, ఆ అనవాదంలోన్స్ 

ఉదారవాద అంశలు మనస. 37 

 

బైబిల్ యొక్క  ప్ర్పూరణ అనవాదం లేదు. 

ఎ. బైబిల్ అనవాదకులు దేవున్స్ నండి ప్రేరణ 

పందలేదు. అసలు ఆటోప్రగాఫ్్లు మాప్రతమే గాడ్జ్సి 

నండి ప్రేరణ పందాయి. అన్స్ే  సంసక రణలు 

బలహీనతలు మర్యు వూ త్వూ స్తలన క్లిగ 

ఉంటాయి. 

 

డి.అనవాదకులు తమ అనవాదాన్స్కి వూ కి తరత 

ప్క్షపాత్వనే్స్  చూప్పత్వరు. 

ప్రప్ధానంగా అదే వెరషన నండి చదవడం మంచ్చ 

అభాూ సం కానీ ప్రప్తేూ క్ంగా కాదు. ఉదాహరణకు మీరు 

ప్రపాథమిక్ంగా NKJV (బైజాంటైన కుటుంబం, బైజాంటైన 

రక్ం మర్యు సవర్ంచ్చన స్తహితూ  సిదాాంతం) 

చదవితే, మీరు NASV (అలెగ్ాంప్రడియన లేదా పాశి తూ  

కుటుంబం, వెసట్య్కాట్-హారట్య రక్ం మర్యు సవర్ంచ్చన 

లిటరల్ లేదా NIV (అలెగ్ాంప్రడియన, వెసట్య్కాట్) కూడా 

చదవడం ఉప్యోరక్రంగా ఉండవచుి . -హారట్య టైప్ 

మర్యు డైనమిక్ ఈకిా వలెనట  థియర్జ) NIV చదవడం 

స్తలభం అయినప్ప టిీ ఇద తకుక వ విశా సనీయమన 

డైనమిక్ ఈకిా వలెనట  అనవాద సిదాాంత్వనే్స్  



language. These new discoveries require as much textual 

criticism as all those in the past.  

 

All translations appear to have some translation errors due 

to lack of knowledge or personal bias. Therefore, to avoid 

being trapped into someone else's bias, one should read 

and study from Bibles translated from different text 

families, text types and different translation theories and 

methods with as little interpretation as practical to convey 

the original message. Translation by a committee of 

scholars with differing backgrounds and beliefs should be 

preferred over translations by individuals as committees 

tend to offset personal biases, but committees composed 

of men from the same background differ little from 

individual translators. 

CAN WE ALL INTERPRET THE BIBLE ALIKE? 

One of the most powerful weapons in Satan's arsenal to 

thwart the good news of Jesus and the spread of his 

kingdom surely is divisiveness. When unbelievers look 

upon a divided church of our Lord Jesus Christ, they stop 

and they mock, "Why should we believe what those 

people are trying to tell us? After all, they can't get along 

among themselves. They argue about this and they 

disagree about that. They meet in different buildings right 

across the street from each other, and they go on about 

their business like the two don't even exist." So, the 

skeptics continue, "Christianity must be an impotent 

religion. They can't even unify their believers, much less 

offer answers that the rest of the world needs." If your 

ears have been open, you have heard those kinds of 

excuses--and they are excuses--for not examining what 

Scripture holds about Christianity and about Jesus. But 

they still sting those of us who are believers because, you 

see, there is a grain of truth there. 

Universally, those of us who look to Jesus Christ as Lord 

and Savior, we have been divided. We do disagree. We 

sometimes fuss and we often fight about religious matters 

and about spiritual doings. If you trace that division far 

enough back toward its roots, you go back to the rather 

simple fact that frankly, we just can't agree about the 

Bible. Now isn't that ironic? The Bible may be the most 

valuable thing that we tangibly hold in our possession. 

The Bible is our link to the path; it gives us the revelation 

of God more completely than anything else about us. In 

the Bible we know about God's creative forces, we know 

how God chose a people, and from that people God 

brought Jesus to this earth. The Bible is our spiritual 

guidebook, it's our road map to heaven. It is our in-hand 

revelation of the mind of God. How wonderful the Bible 

is! 

Yet, at the same time if the truth be told, the Bible is the 

focal point of our division. We can't seem to even agree 

ఉప్యోగస్తతంద, ఇద మర్ంత ఆత్వమ ప్రశయమనద 

మర్యు పార్గప్రేసింగ్కు అవకాశం ఉంద. 

అనువాదాలలో బలహీనతలు 

ింగ్ జేమ్సట  వెరషన్38 17వ శత్వబంా ప్రపారంభంలో అనేక్ 

మతప్రమన పోర్గటాలు జరుగుునేా యి: 

కాథలికుక లు వరట స ఆంగ ుక్ను ....... ప్రరలేట్ పార్జట్య 

వరట స పూూ ర్టను ....... కాలిా న్స్స్తట్యలు వరట స నాన-

కాలిా న్స్సట్య వేదాంతవేతతలు ... .... మర్యు ఇలాంటి 

అనేక్ ఇతర సంఘరషణలు. ఈ అనవాదకులు తమ 

అనవాద ప్న్స్కి తమతో పాటు తీస్తకువచాి రు 

మర్యు వార్ వివిధ్ మతప్రమన నేప్థాూ లు మర్యు 

ప్క్షపాత్వలన సవర్ంచారు. వాసతవాన్స్కి, అనవాదకుడు 

ఎంత జాప్రరతతగా ఉనాే , లేదా ఎంత న్స్జాయితీగా 

మర్యు న్స్జాయితీగా ఉనాే , లేదా అతన ఎంత 

లక్షూ ం మర్యు న్స్షాప క్షిక్ంగా ఉండేందుకు 

ప్రప్యతే ంచ్చనా, అతన్స్ ప్క్షపాత్వలు మర్యు 

నమమ కాలు అతన్స్ ప్న్స్న్స్ కొంత గుర్తంచదగన ్సా్తయిలో 

ప్రప్భావితం చేస్తతయి. ఉదాహరణకు, KJVలోన్స్ కొనే్స్  

భాగాలు కాలిా న్స్సిట్యక్ దృక్ప థాన్స్ే  సప షట్యంగా 

ప్రప్తబింబి్స్తతయి. #1 --- అపసతలుల కారూ ములు 2:47లో 

KJV ఇలా చదువుుంద, "మర్యు ప్రప్భువు 

రక్షింప్బడవలసిన వాటిన్స్ ప్రప్తర్టజూ చరి్ కి 

చేరి్గ డు." ఇక్క డ అసలు ప్రీకు ప్రకియ రూప్ం: 

"రక్షింప్బడుునే  వారు." KJV ("అవున" నండి 

"ఉండాలి") యొక్క  ర్జవర ు్న్స్ కొందరు ప్ండిులు 

ఎన్స్ే క్ల సిదాాంత్వలన ప్రప్తబింబించేలా భావించారు. 

#2 --- రలతీయులకు 5:17లో KJV ఇలా చదువుుంద: 

"...మీరు చేయాలనకునే  ప్నలన మీరు చేయలేరు." 

ఈ ప్రప్తేూ క్ ప్రకియ ప్రీకు టెక్ట ి్లోన్స్ సబ్జంకి ట్యవ మూడ్జ్లో 

క్న్స్రస్తతంద; అందువలన, ఇద షరులతో కూడిన 

ప్రప్క్టన, సంపూరణ ప్రప్క్టన కాదు! దీన్స్ సరైన 

అనవాదం ఏమిటంటే, "మీరు అలా చేయకూడదు..." 

ఈ ప్రకియ రూపానే్స్  సర్గాా అనవదంచడంలో 

విఫలమవడం దాా ర్గ KJV సేా చాా  సంక్లప ం 

లేక్పోవడాన్స్ే  సూచ్చస్తతంద, ఇద మరొక్ బలమన 

కాలిా న్స్సిట్యక్ సిదాాంతం. #3 --- హెప్రబ్బయులు 6:6లో KJV, 

"వారు ప్డిపోతే." "if" అనే ప్దం అసలు ప్రీకు పాఠంలో 

లేదు; ఇద KJV అనవాదకులచే జోడించబడింద. 

టెక్ట ి న్స్జాన్స్కి చదువుుంద, "మర్యు దూరంగా 

ప్డిపోయింద." ఇద సంపూరణ వాసతవం యొక్క  ప్రప్క్టన, 



about what this book is. Then we have a hard time 

agreeing about what it says. Why is that? Is there 

anything we can do about it? Can't we all see the Bible 

alike, can't we all interpret Scripture the same? Well, I'm 

going to give you what I call my practical answer, and the 

answer is, "don't hold your breath?" I hate to sound so 

pessimistic, but frankly, we've endured centuries and 

centuries of trying to look at the Bible alike and we've not 

done that. Even before that Scripture that became canon 

and that we now call the Bible was all consolidated, men 

were disagreeing about how to interpret it. I want you to 

be assured that Satan will still continue with his strongest 

effort to thwart consensus about what the Bible says. It 

will be his number one priority. 

Added to the difficulty is the fact that every person comes 

to the Bible with some kind of preset notion. Let's be 

honest about it--no one comes to the Bible with a blank 

slate. Every one of us who picks up the Word of God 

comes with certain biases, we come with certain 

prejudices, we come with certain teachings that we have 

received in the past (from whatever source--good or bad). 

You see, all that is out there. I saw a cartoon, a little one-

framed cartoon, that kind of was the extreme on this. A 

husband was sitting over his Bible and his wife was 

standing behind him and apparently, she was trying to 

interrupt him. His comment at the bottom of the cartoon 

was, "Don't interrupt me now, honey, I'm trying to find a 

verse to back-up my preconceived notion." If we are 

honest, there is a lot of that in the religious world. 

Now having said that, I want to say this on a positive 

vein. I do believe that much of the Christian world can be 

drawn closer together. I believe we can be much closer 

than what we are now in terms in what we see the Bible 

saying, and in what we practice and how we worship, and 

what we consider to be vital and essential to this thing 

called fellowship. We don't have time in the space to flesh 

out every ingredient that will be necessary for that kind of 

consensus, but I want us to take just a few moments to 

look at some of the basic ingredients to help us interpret 

the Bible alike. 

Step 1- What Is The Bible: The Bible tells us what it is; 

it makes some claims and the clearest one is the one is 

from 2 Timothy 3:16. "All scripture is God-breathed and 

is useful for teaching, rebuking, correcting and training in 

righteousness." Now folks, in the world of Christianity, 

this is the first and the primary fork in the road. Is the 

Bible the Word of God, or as it says in the NIV, "the very 

breath of God", or is it not? Is the Bible absolutely God's 

will reveal to man--without error, absolutely infallible--or 

is it just some loose-knit history of an ancient people 

filled with all kinds of folklore? 

అయినప్ప టిీ KJV అనవాదకులు దీన్స్న్స్ షరులతో 

కూడిన ప్రప్క్టనగా మారి్గ రు. దీన్స్న్స్ మర్ంత 

ఊహాతమ క్ంగా చేయడం దాా ర్గ, ఆ ప్రప్క్టన అసంభవం 

అన్స్ పాఠకులకు అరమావుుంద, తదాా ర్గ నమిమ న 

వూ కి త యొక్క  శశా త భప్రదత లేదా "ఒక్స్తర్ సేవ 

చేయబడింద, ఎలుప్పప డూ సేవ చేయబడింద" (TULIP 

వేదాంతశక్రసతంలో "P" - -- సెయింట్ట  యొక్క  

ప్టుట్యదల). #4 --- హెప్రబ్బయులు 10:38లో KJV ఇలా 

చదువుుంద, "ఇప్పప డు నీతమంుడు విశా సం 

దాా ర్గ జీవిస్తతడు; కానీ ఎవరైనా వెనకిక  తగతాే, నా ఆతమ  

అతన్స్లో సంతోషించదు." "ఏ మన్స్షి" అనే ప్దాలు 

వచనాన్స్కి జోడించబడాుయి. "ప్రడా బాూ క్" అనే ప్రకియ 

యొక్క  అసలు విషయం "నాూ యమన మన్స్షి." ఏద 

ఏమనప్ప టిీ, కాలిా న్స్స్తట్యలు "కేవలం మన్స్షి" దరరా్కి 

వచ్చి న తరా్గ త వెనకిక  తరరాలడన్స్ నమమ రు. కాబటిట్య 

వార్ తప్పప డు సిదాాంత్వనే్స్  బాగా ప్రప్తబింబించేలా 

ప్దూ ం యొక్క  ప్దాలు మారి బడాుయి. ప్దూ ం యొక్క  

సరైన ప్ఠనం: "... కానీ అతన వెనకిక  తీస్తకుంటే," 

"అతన" "నాూ యమన వూ కి త" అనే పూరా సితాతో. #5 --- 

ఈ ప్రకియలు వాసతవాన్స్కి యాకి ట్యవ వాయిస్లో ఉనే ప్పప డు 

KJVలో "మారి బడు" (పాసివ వాయిస) అనే 

ప్దబంధాన్స్ే  క్లిగ ఉనే  ఏడు భాగాలు ఉనాే యి. ఇద 

ప్రకియ యొక్క  అరా్గనే్స్  మారుస్తతంద. ప్రకియ యొక్క  

చరూ న చేసే వూ కి తకి బదులుగా, ప్రకియ యొక్క  చరూ  

వూ కి తపై ప్రప్దర్శ ంచబడుుంద. కాలిా న్స్స్తట్యలు 

మతమార్ప డి అనేద మన్స్షి యొక్క  

న్స్ప్రషిక యాతమ క్మనదన్స్ విశా సించారు. వూ కి త బయటి 

మూలం నండి చరూ  తీస్తకునేా డు: ప్విప్రత్వతమ . ఆ 

విధ్ంగా, దేవుడు మిమమ లేి  రక్షించాలన్స్ 

న్స్రణయించుకునే టుయితే, ఆ విషయంలో మీ 

సంక్లప ంతో సంబంధ్ం లేకుండా మీరు 

రక్షించబడాు రు. ఇద ులిప్ వేదాంతశక్రసతంలో "నేన" -

-- దేవున్స్ ఇప్రరసిసిట్యబుల్ ప్రగేస. చటాట్యలు 3: 

కొతత అంతర్ాతీయ వెరషన్39 NIV అనవాదకులు 

సేా చా గా అంీక్ర్ంచ్చనటుుగా, ఈ అనవాదం దాన్స్ 

బలహీనతలు మర్యు లోపాలు లేకుండా లేదు. దాన్స్ 

అనవాద తతా శక్రసతం (డైనమిక్ ఈకిా వలెనట ) నండి 

ప్రప్ధాన సమసూ లలో ఒక్టి. ఈ సమసూ  యొక్క  

ప్రపాథమిక్ సా భావమేమిటంటే: ఎవరైనా ఒక్ ప్దం-

ప్దం అనవాదం కోసం ప్రప్యతే ంచడం మానేసి, 

బదులుగా టెక్ట ి యొక్క  సందేశన్స్ే  ఇవా డాన్స్కి 



Those who respond by saying the Bible is the inspired 

inerrant Word of God have taken a major step toward 

having a congruent view about Scripture, because we 

have got a reason to have a congruent view. If I believe 

that this is the mind of God, then I'm going to search it 

with every fiber of my being and I'm going to know what 

it says because it is the most important thing, I'll lay my 

hands on in this lifetime. But if on the other hand, if I 

don't believe that is what the Bible is, that it is just some 

loose-knit collection of writings, then frankly, why would 

I care what everybody else thought about it? 

You have to come to terms with what the Bible claims to 

be. It is the Word; it is the breath of God. But all right, 

having said that, that still leaves the challenge among 

Bible believers about interpretation. In that same letter to 

Timothy (2 Timothy 2:15) here's what Paul wrote: "Do 

your best," he said "to present yourself to God as one 

approved. A workman who does not need to be ashamed 

and who correctly handles the word of truth." I like that 

last phrase, who correctly handles the word of truth." 

Now there's the hitch ... how do I correctly handle the 

Word? All right, let's think about four or five things that 

are very basic: 

1) Flow of Scripture. If I am going to correctly handle the 

Word, I am going to correctly understand what I call 'the 

flow of Scripture'. People, the Bible is not a random 

collection of sayings from God. There is a scheme to it; 

there is a flow to it. Someone once rightly noted that the 

Bible really has three major chapters, but they are not of 

equal length. Chapter 1 is the chapter about God's creative 

power, including the creation of man. You can read about 

that in Genesis chapters 1 and 2. Chapter 2 in the Bible is 

the story of the fall of man. You can read about that in 

Genesis 3. Then the third, the last and the largest chapter 

in the Bible begins at the end of Chapter 3 of Genesis and 

goes through the rest of the Bible. It is the story of God 

reaching down and redeeming mankind. People, that is 

the flow of Scripture. 

In that last section, that largest segment, there is a 

progressive revelation of how God does reach down and 

redeem mankind. It starts with God choosing a people. He 

called them Israel-they were the descendants of Abraham. 

He led Israel through judges, kings, prophets, through 

captivates, and then finally as Roman 5 says, "In the 

fullness of time through that people in accordance with 

prophecy, Jesus came." Jesus, the Son of Man and the 

Son of God, and as prophecy said he would, he delivered 

man from his sin. We read about that, by the way, in 

Matthew, Mark, Luke and John. Then beginning with the 

book of Acts and going through the rest of the New 

Testament, we find that everybody who comes to Jesus 

ప్రప్యతే ంచ్చనప్పప డు, అనవాదకులు ఆ సందేశన్స్ే  

పూర్తగా అరంా చేస్తకోలేన్స్ ప్రప్మాదం ఎప్పప డూ 

ఉంటుంద, మర్యు ఆ విధ్ంగా వార్ అనవాదంలో 

భాగాన్స్ే  తప్పప గా అందంచండి. ర్టమను 1:17 దీన్స్కి 

సరైన ఉదాహరణ. NIV ఇలా చదువుుంద, "స్తవారతలో 

దేవున్స్ నండి నీత వెలుడి చేయబడింద, మొదటి 

నండి చ్చవర్ వరకు విశా సం దాా ర్గ నీత ఉంటుంద." 

ఈ రండర్ంగ్పై ఎంత ప్రప్జా వూ తర్నక్త ఉంద, 

అనవాదకులు "విశా సం నండి విశా సం వరకు" 

మర్ంత అక్షర్గరంాగా ఉంచాలన్స్ భావించారు. వార్ 

తదుప్ర్ సంచ్చక్లలో ఒక్ ఫుట్్నోట్్లో. #1 --- 

ఎఫెస్తయులకు 1:13 "సతూ వాకుక " వినే ప్పప డు 

"ప్రీస్తతలో చేరి బడాుడు" మర్యు అతన 

విశా సించ్చనప్పప డు అతన ప్ర్శుదాాతమ తో 

ముప్రదంచబడాుడు అనే అభిప్రపాయాన్స్ే  చాలా మంద 

మనస్తట లలో ఉంచుుంద. . ఇక్క డ ప్దాలు చాలా 

దురదృషట్యక్రం, మర్యు ఖచ్చి తంగా విశా సం దాా ర్గ 

మోక్షం యొక్క  సిదాాంత్వనే్స్  సూచ్చస్తతంద, ఇద గాల్ 

వంటి భాగాలకు ప్రప్తూ క్ష వైరుధ్ూ ం. 3:27 మర్యు 

చటాట్యలు 2:38. 

#2 --- ీర తన 51:5 బహుశ NIVలో ఎకుక వగా 

విమర్శ ంచబడిన భాగాలలో ఒక్టి: "ఖచ్చి తంగా నేన 

ప్పటిట్యనప్ప టి నండి పారన్స్, నా తలిు ననే  రరు ం 

దాలిి నప్ప టి నండి పాప్ం." ఇద "వారసతా  పాప్ం" 

(లేదా "అసలు పాప్ం") యొక్క  తప్పప డు సిదాాంత్వనే్స్  

సప షట్యంగా బోధస్తతనే టుు క్న్స్రసోతంద, ఇద శిశు బారట్యజం 

వంటి తప్పప డు ప్దుాలకు దార్తీసింద. 

 

#3 --- NIVలో ర్టమను 10:10 ఇలా ఉంద, "మీ 

హృదయంతో మీరు విశా సిస్తతరు మర్యు 

సమర్ంాచబడత్వరు, మర్యు మీ నోటితో మీరు 

ఒప్పప కొన్స్ రక్షింప్బడత్వరు." పైన #1 వలె, ఇద 

విధేయతతో పాటుగా, ఒప్పప కునే  విశా సం వద ా

సమరనా మర్యు మోక్షానే్స్  సూచ్చస్తతంద. వాసతవాన్స్కి, 

"అవు" అనే ప్రకియ ఇక్క డ ప్రీకు పాఠంలో లేదు; ఇద 

బదులుగా eis అంటే "అనకు" అన్స్ అరంా. అలాగే, 

చుటుట్యప్క్క ల ఉనే  ప్దాూ ల సందర్గు న్స్ే  

రమన్స్ంచడం దాా ర్గ, మోక్షాన్స్కి సంబంధంచ్చన 

మర్యు అవమానాన్స్కి గుర్కాకుండా ఉండే ప్రకియలు 

భవిషూ ుత కాలం అన్స్ సప షట్యంగా చూడవచుి . ఈ 

విషయాలు ఒప్పప కోలు మర్యు నమమ క్ం/విశా సం 

దాా ర్గ ఊహించ్చనవి మర్యు ఇప్ప టికే 

సంపాదంచ్చనవి కావు అన్స్ ఇవనీే  సప షట్యంగా 



for the saving power of his blood, and is baptized in his 

name, is added to the Lord's church. 

It is important to understand that flow of Scripture to 

know what God is saying in the Bible. You've got to 

understand the flow. Don't misunderstand--God is 

consistent all the way through about his nature and about 

his character and about his love, but his specific 

instructions in the Bible are going to vary, depending on 

where you are in the flow. 

For example, way back in the Old Testament, the book of 

Leviticus, God used to make people offer animal 

sacrifices to Him--bullocks, lambs and goats, but He 

doesn't do that now. By the time you get to Hebrews 9, 

you find that with the sacrifice of Jesus, it was absolutely 

final, it was all-sufficient, it was the ultimate sacrifice. 

We don't offer sacrifices anymore, not like that. You 

know that the Jews in days gone by had dietary 

restrictions, particularly with certain kinds of meat. But in 

Acts 10, Peter received a vision three times, coming down 

in a sheet, all these unclean animals and the voice of God 

commanding, "Arise and kill and eat." What's going on 

there? Is God crazy? Inconsistent? No, No, No. God was 

just unfolding revelation in his chosen flow. 

If you and I are going to interpret the Bible alike, and 

there are many, many religious groups who can't even get 

Point 1 down here--they don't see the flow of Scripture. 

2)Context of Passage. If we are going to interpret the 

Bible alike, we are going to have to understand something 

about context. Once a scripture or scriptures are identified 

with respect to their place in the flow of the Bible, it is 

crucial to understand its immediate context. Before asking 

the question of, "what does this passage mean to me?", I 

need to ask the question, "what was this writer saying 

when he first wrote it?" People, that is a crucial element 

of Biblical interpretation; otherwise, Scripture will mean 

anything we want it to mean. 

Let me give you an absurd example: Ecclesiastes 10:19 

says, "A feast and wine makes merry, but money answers 

all things." How would you like for that to be your life's 

philosophy? Pull that verse out of context and you would 

live an Epicurean lifestyle that is absolutely contrary to 

the ways of God. Somebody says, "Steve, how can that 

verse be in the Bible?" If you understood anything about 

Ecclesiastes, and if you knew who wrote it, and if you 

knew what was happening in his life when he wrote it, 

and if you particularly knew the context of Ecclesiastes 

chapter 10, it would make sense to you. You see, you do 

have to understand context. 

Let me give you a more up to date example that I hear 

abused just about every week. Somebody will turn to 

చూప్పునేా యి. #4 --- I కొర్ంథీయులు 13:10 NIVలో, 

"అయితే ప్ర్పూరణత వచి్చ నప్పప డు, అసంపూరణమనద 

అదృశూ మవుుంద." ఈ వాక్ూ ం అక్షర్గలా చెబుుంద, 

" పాఠకులన చాలా తప్పప దార్ ప్టిట్యంచేలా ఉంద. 

లివింగ బైబిల్ 40 కేవలం మన్స్షి చేసిన ఏ 

ప్రప్యతే ంతోనైనా, ఈ ప్న్స్ కొన్స్ే  సప షట్యమన 

బలహీనతలు మర్యు లోపాలతో న్స్ండి ఉంద. లివింగ 

బైబిల్ (లేదా ఏదైనా వెరషన, దాన్స్ కోసం) ఉప్యోగంచే 

ముందు, ఈ ్కి ుషట్య ప్రపాంత్వల గుర్ంచ్చ తెలుస్తకోవాలి. #1 -

-- క్సనేె త టేలర ప్రప్తమిలీన్స్యలిసట్య, మర్యు LB అతన్స్ 

సా ంత నమమ కాలన ప్రప్తబింబిస్తతంద కాబటిట్య (అతన 

సా యంగా అంీక్ర్ంచ్చనటుు), దీన్స్కి చాలా సప షట్యమన 

ప్రప్తమిలీన్స్యల్ రండర్ంగ్లు ఉనాే యి. ఉదాహరణకు, 

కింద వాటిన్స్ రమన్స్ంచండి: [ఈ అధ్ూ యనంలో ఒక్టి 

మాప్రతమే చేరి బడింద ఇద చాలా సప షట్యమన 

ప్రప్తమిలీన్స్యల్ రండర్ంగ్లన క్లిగ ఉంద. 

ఉదాహరణకు, కింద వాటిన్స్ రమన్స్ంచండి: [ఈ 

అధ్ూ యనంలో ఒక్టి మాప్రతమే చేరి బడింద ఇద 

చాలా సప షట్యమన ప్రప్తమిలీన్స్యల్ రండర్ంగ్లన క్లిగ 

ఉంద. ఉదాహరణకు, కింద వాటిన్స్ రమన్స్ంచండి: [ఈ 

అధ్ూ యనంలో ఒక్టి మాప్రతమే చేరి బడింద(RD)] II 

తమోత 4:1 --- "కాబటిట్య నేన న్స్నే  దేవున్స్ యెదుట 

మర్యు ప్రీస్తత యేస్త యెదుట రంభీరంగా 

కోరుునేా న --- ఆయన తన ర్గజాూ న్స్ే  ్సా్తరంచడాన్స్కి 

క్న్స్రంచ్చనప్పప డు జీవించ్చ ఉనే వార్కి మర్యు 

చన్స్పోయినవార్కి తీరుప  తీరి రలడు." ప్రప్భువు తన 

ర్గజాూ న్స్ే  ఇంకా ్సా్తరంచలేదన్స్ పూరా  

సహప్రస్తరవాదుల విశా సం. ప్రీస్తత తన ర్గజాూ నే్స్  

్సా్తరంచడాన్స్కి భూమికి తర్గ వచిే  వరకు చరి్  కేవలం 

"ఆలోచన తరా్గ త," త్వత్వక లిక్ కొలత, ఆ సమయంలో 

అతన 1000 సంవతట ర్గలు జెరూసలేంలో 

ప్ర్పాలిస్తతడు. 

 

#2 --- లివింగ బైబిల్ అసలు పాప్ం యొక్క  సిదాాంత్వనే్స్  

ప్రపోతట హిస్తతంద. ఉదాహరణకు, ీర తన 51:5లో, NIVలో 

ఉనే  అదే సమసూ  ఉంద. LB ఇలా ఉంద, "అయితే 

నేన పారగా ప్పటాట్యన, అవున, మా అమమ  ననే  రరు ం 

దాలిి న క్షణం నండి." ఎఫెస్తయులకు 2:3లో పౌలు 

ఇలా చెపాప డు, "మేము చెడు సా భావములతో ప్పటిట్య, 

అందర్లాగే దేవున్స్ కోపాన్స్కి లోనయాూ ము" అన్స్ 

చెపాప డు. 



Philippians 4:13 where Paul says, "I can do everything 

through Him who strengthens me." Boy, the positive 

mental attitude specialists have a field day on that one. 

How many times have you heard these television 

preachers get up there and say, "God wants you to be 

rich! God wants you to be successful! God wants you to 

have everything you ever wanted! How do we know? 

Paul said 'I can do everything through him who 

strengthens me'." People, you ought to read that in context 

because in the four verses that surround that Paul is 

talking about being content, even when he is in the most 

adverse of circumstances. The passage is saying exactly 

the opposite of what is usually preached about. Point #2 

in understanding and interpreting the Bible is I have to 

understand context. 

3) Let the Word Govern. Let the Word speak for itself. 

Earlier I noted that no one studies the Bible totally 

exempt from imposing on a passage his own ideas, or 

ideas he has learned from someone else. But let me 

encourage you, do your best to be a "blank sheet". Once 

you know where that passage is in the flow of the Bible, 

and once you know its immediate context, let the Word 

speak. That is when it is profitable, as 2 Timothy 3:16 

says, "for instruction and for rebuking and for correcting 

and training." Not when I have my preconceived notions 

to massage it into what I want it to be; it is profitable 

when I let it speak. 

By the way, there is a sub-point here I need to bring out. 

Let the Word govern your experience and don't let your 

experience govern the Word. If I had a quarter for every 

time somebody has had some experience, then they have 

taken the Bible to justify or to validate their experience, 

I'd be a rich man. If we are going to look at the Word as 

the inspired Word of God, let it mold our experiences, 

don't let our experiences mold the Word. 

Let me give you another absurd example of this: I read 

just this week about a man who thought about marrying a 

woman. He went to the preacher and said, "Preacher, how 

do I know she's the one?" Do you know what advice this 

preacher gave him? He (the preacher) said, "If it were me, 

I'd walk around her seven times like Israelites did around 

the city of Jericho, then if the walls of her heart tumble, 

you know she's the one." Do you know he did it? This is a 

true story. He walked around her seven times and he said, 

"Honey, how do you feel?" She said, "Well, I feel a little 

strange inside." To tell you the truth, I'd probably felt 

strange if somebody had walked around me seven times. 

He proposed, they got married, and they were divorced 

less than a year later; then they wondered why God had 

given them a false signal. Is that not the most ridiculous 

thing you've ever seen? God didn't give them a signal at 

all! They were taking something out of the Old 

Testament, out of context, trying to let their experience 

 

#3 --- "విశా సం మాప్రతమే" అనే సిదాాంతం లివింగ 

బైబిల్్లో ప్రప్చారం చేయబడింద. ర్టమను 4:12, 

"అప్రబాహాము విశా సం దాా ర్గ మాప్రతమే దేవున్స్ దయ 

పందాడు." ఈ దృక్ప థానే్స్  యాకోబు 2:21-24తో 

సమనా యం చేయడం స్తధ్ూ ం కాదు. విశా సం దాా ర్గ 

మోక్షాన్స్కి సంబంధంచ్చన ఈ నమమ క్ం అతనే్స్  

కొలసట యులు 1:23న్స్ ఈ ప్రకింద విధ్ంగా తప్పప గా 

అనవదంచడాన్స్కి దార్తీసింద: "... మీరు సత్వూ నే్స్  

పూర్తగా విశా సించడమే ఏైక్ షరు." #4 --- మారక  

1:4లో బారట్యజం అనేద ఎల్్బిలో అసలు వచనం వలె 

"పాప్ క్షమాప్ణ" కోసం కాకుండా "పాపాన్స్కి 

వెనదరగాలనే వార్ న్స్్ర ణయాన్స్కి సంబంధంచ్చన 

బహిరంర ప్రప్క్టన"గా వర్ణంచబడింద. జాన 3:5 యొక్క  

"నీరు" ఈ విధ్ంగా ఒక్ ఫుట్్నోట్్లో వివర్ంచబడింద: 

"కొందరు దీన్స్ అరంా నీటి బారట్యజం అన్స్ అనకుంటారు." 

అసలు అరంా ఏమిటంటే, ఇద "ప్రప్త మానవ జనమ  

సమయంలో రమన్స్ంచ్చన స్తధారణ ప్రప్ప్రకియ" (అంటే, 

అమిే యోటిక్ ప్రదవాలు). I ప్తటర 3:21లో టేలర ఇలా 

ప్రవాశడు, "బారట్యజంలో మనం రక్షించబడాుమన్స్ 

చూరస్తతము." మేము ఇప్ప టికే రక్షించబడాుమన్స్ 

మర్యు దాన్స్న్స్ చూరంచడాన్స్కి బారట్యజం 

తీస్తకునేా మన్స్ ఇద సూచ్చస్తతంద. #5 --- I 

కొర్ంథీయులకు 6:12లో లివింగ బైబిల్ ఇలా ఉంద, 

"ప్రీస్తత నో చెప్ప క్పోతే నేన కోరుకునే దంత్వ 

చేయరలన." మార్ట్యన లూథర కూడా "బైబిల్ 

న్స్షేధంచన్స్ద మనం చేయరలము" అన్స్ కూడా 

ేరొక నేా డు. అతన మర్యు జా ంీ ు ఈ అంశంపై 

తీప్రవంగా చరి్ ంచుకునేా రు. న్యూ  అమెర్క్న ్స్తట్య ండర ు 

బైబిల్ 41#1 --- ప్రరంథంలోన్స్ కొన్స్ే  భాగాలలో NASB 

ప్రప్తమిలీన్స్యల్ ప్రపాధానూ తన ప్రప్తబింబిస్తతందన్స్ 

కొందరు భావిస్తతనేా రు. ఉదాహరణకు: యెషయా 2:2 

మర్యు మీకా 4:1 ఇలా చదవండి, "అంతూ దనాలోు  

ప్రప్భువు మందరం ప్రా తం ప్రా త్వలకు అధప్తగా 

్సా్తరంచబడి, కొండలపైకి ఎతతబడుుంద. ; మర్యు 

అన్స్ే  దేశలు దాన్స్ వదకాు ప్రప్వహిస్తతయి." "అలా" అనే 

ప్దం న్స్జాన్స్కి టెక్ట ి్లో లేదు; అద "ఆన" అనే ప్దం 

(ఇద రండు చోటు ఫుట్్నోట్్లో NASB అంీక్ర్ంచ్చంద). 

కొందరు దీన్స్న్స్ ప్రప్తమిలీన్స్యల్ ప్క్షపాత్వన్స్ే  

ప్రప్తబింబిస్తతనే టుు భావించారు. అదనంగా, "జీనా" 

(అంటే "మానవజాత యొక్క  తరం" అన్స్ అరంా) అనే 



dictate what the Word said. People, don't do that! That is 

not how God designed his Word to be interpreted. 

4) Other Scripture as Commentary. If I am going to 

interpret the Bible like you will interpret it, and if we will 

all do it the right way, let's compare scripture with other 

scripture. When you study scripture, sooner or later you 

are going to run into a real difficult passage. Most of us 

when we hit that difficult passage run and grab a 

commentary. We look up what that's supposed to mean. 

Commentaries have a worthy purpose, but I want to tell 

you today they have limitations, and here's why: 

• commentaries are uninspired documents written 

by men for men.  

• one commentary can show an exegesis of any 

passage in scripture and another commentary will 

offer a totally different view. Therefore, 

commentaries have contributed to this issue of 

controversy about interpretation. 

The best place t on a passage of scripture is other 

passages of scripture. If you don't already own what is 

called a cross-reference Bible (most Bibles today are), 

what that means is by a verse there is a little letter, a little 

number, and a footnote somewhere on your page that will 

let you know other places in the Bible that deal with that 

same thing. If you don't own one of those, get one of 

those. I would also advise to you some topical Bibles and 

some concordances that can let you know where words 

appear in the Bible. These are not commentaries, they 

don't offer any insights or any man's opinion, they just 

help you correlate Scripture. People, the Bible is its best 

interpreter. If you have problems with a verse, find 

another verse that talks about the same thing and it will 

make it clearer to you. Compare scripture with scripture. 

5) Pray. When you study the Bible, pray. Keep two things 

in mind: a) the devil will try to keep any one of us from 

correctly determining what God would have us know. 

The devil doesn't want us to know what is in God's Word. 

So, when you read the Bible, you pray that God protect 

you from the evil one as you try to search for his will. b) 

Remember that prayer and Bible study go hand-in-hand. 

You see, the Word of God is the sword of the Spirit 

(Ephesians 6:17). And that same Holy Spirit is our 

intercessor in prayer (Romans 8:26). So, you see, the 

Holy Spirit wants us to merge Bible study with prayer, 

and it's amazing how clear the Bible can become when 

you diligently study and pray. 

Folks, the thing I'm worried about most is not how we 

interpret the Bible but whether or not we read the Bible. 

Just this morning in the newspaper, I saw a Gallup poll. It 

said that 82% of America believes that the Bible is the 

literal, inspired Word of God, but only 21% study it. I 

believe if we would just study it, we would come closer to 

ప్దం క్న్స్రంచ్చనప్పప డు, NASB తరచుగా ఫుట్్నోట్్లో 

"జాత" యొక్క  ప్రప్త్వూ మేా య అరా్గనే్స్  ఉంచుుంద. 

మారుక  13:30 ఇలా చదువుుంద, "ఇవనీే  జర్గేంత 

వరకు ఈ తరం రతంచదన్స్ మీతో న్స్శి యంగా 

చెప్పతనేా న." ఫుట్్నోట్ యొక్క  అంతర్గరంా ఏమిటంటే, 

యూదు జాత న్స్జంగా ఇక్క డ ఉదాేశించబడింద. NASB 

తరచుగా ఫుట్్నోట్్లో "జాత" యొక్క  ప్రప్త్వూ మేా య 

అరా్గనే్స్  ఉంచుుంద. మారుక  13:30 ఇలా 

చదువుుంద, "ఇవనీే  జర్గేంత వరకు ఈ తరం 

రతంచదన్స్ మీతో న్స్శి యంగా చెప్పతనేా న." ఫుట్్నోట్ 

యొక్క  అంతర్గరంా ఏమిటంటే, యూదు జాత న్స్జంగా 

ఇక్క డ ఉదాేశించబడింద. NASB తరచుగా ఫుట్్నోట్్లో 

"జాత" యొక్క  ప్రప్త్వూ మేా య అరా్గనే్స్  ఉంచుుంద. 

మారుక  13:30 ఇలా చదువుుంద, "ఇవనీే  జర్గేంత 

వరకు ఈ తరం రతంచదన్స్ మీతో న్స్శి యంగా 

చెప్పతనేా న." ఫుట్్నోట్ యొక్క  అంతర్గరంా ఏమిటంటే, 

యూదు జాత న్స్జంగా ఇక్క డ ఉదాేశించబడింద. 

 

[రమన్స్క్: మార్న్ల్ నోట్ట  మర్యు ఆలట్యరే్న ట్ 

ర్జడింగ్ల ప్టు ఎలుప్పప డూ జాప్రరతతగా ఉండాలి. 

వీటిలో చాలా మంచ్చవి అయినప్ప టిీ, అవి 

ఎలుప్పప డూ పూర్తగా నమమ దగనవి కావు. ఇవి కేవలం 

తప్పప  చేసే వూ కుతల అభిప్రపాయాలు మర్యు 

అంతరృాషిట్య అన్స్ గురుతంచుకోండి మర్యు అవి 

100కి 99 స్తరుు సరైనవి అయినప్ప టిీ, ఎలుప్పప డూ 

"తప్పప  యొక్క  మార్న్" ఉంటుంద.] 

 

#2 --- బైబిల్ యొక్క  అనేక్ అనవాదాలు మర్యు 

సంసక రణల వలె, NASB, I కొర్ంథీయులు 7:36-38న్స్ 

అనవదంచడాన్స్కి బదులు అరంా చేస్తకోవడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచే ఉచుి లో ప్డింద. వారు "క్నూ " అనే 

ప్దాన్స్కి "కుమారత" అనే ప్దాన్స్ే  జోడించారు, తదాా ర్గ 

ఆ ప్రప్క్రణం తంప్రడి మర్యు కుమారత సంబంధానే్స్  

సూచ్చసోతందన్స్ వార్ నమమ కాన్స్ే  ేరొక నాే రు. వార్ 

ప్రక్సడిట్ కోసం, వారు "కుమారత" అనే ప్దాన్స్ే  

ఇటాలిక్్లలో ఉంచారు, తదాా ర్గ ఈ ప్దం అసలు 

వచనంలో లేదన్స్, అనవాదకులచే జోడించబడిందన్స్ 

సూచ్చస్తతంద. అనవదంచడాన్స్కి బదులుగా 

అనా యించడం యొక్క  మరొక్ ఉదాహరణ I 

కొర్ంథీయులు 2:13 లో క్నగనబడింద ... "ఆధాూ తమ క్ 

ఆలోచనలన ఆధాూ తమ క్ ప్దాలతో క్లప్డం." మళీళ , 

NASB టెక్ట ి్కు జోడించబడిన ప్దాలన 



interpreting it alike. If we would just be honest, and 

study. Let's try to use these principles and see if we can't 

see what God wants us to know. (Steve Flatt - Lesson #1012 

June 16, 1991) 

Some Beliefs of Often Quoted Church Fathers  

 

Many Christians often quote the "Apostolic Fathers" or the 

"early Church Fathers" to support a belief or opinion, 

showing that during the first or second century Christians 

understood the scriptures just as the speaker or writer is 

espousing. But while calling upon their writings for 

support of a particular belief or opinion, one should 

recognize and admit these "witnesses" also held beliefs and 

opinions contrary to some other personal beliefs and 

opinions. Below are a few to give some examples. 

 

Justin Martyr 45  

Worship of angels. Christians also worship "the host of 

other good angels who follow and are made like to Him 

(Jesus)" (1 Apology 6), adding elsewhere "that there are 

angels who always exist, and are never reduced to that form 

out of which they sprang" (Dialogue 128). 

 

Doctrine of works. His writings are full of salvation by 

works. For example: " "if men by their works show 

themselves worthy of this His design, they are deemed 

worthy" (1 Apology 10). " "...those only are deified (sic) 

who have lived near to God in holiness and virtue..." (1 

Apology 21) " "...we hold it to be true, that punishments, 

and chastisements, and good rewards, are rendered 

according to the merit of each man's actions" (1 Apology 

43).  

 

Ignatius 46 

Ignatius was a bishop (presbyter, pastor) of the church at 

Antioch who separated the presbytery and the episcopate. 

Throughout these three letters, Ignatius writes of the 

bishop (singular), the presbytery, and the deacons, insisting 

that they be respected and obeyed. He equates the bishop 

to "the Lord himself" (L.Eph 6:1; L.Mag 6:1; L.Tra 2:1); 

the presbyter to "the council of the apostles" (L.Mag 6:1; 

L.Tra 2:2); and the deacons to servants of Christ himself 

(L.Mag 6:1) or to the "mysteries of Jesus Christ" (L.Tra 

2:3). He commands the church "to act in harmony with the 

mind of the bishop" (L.Eph 4:1), and "not do anything 

without the bishop and the presbyters" (L.Mag 7:1; cf 

L.Tra 2:2). He seems to ascribe greater power to the prayer 

of a bishop (L.Eph 5:2), and even suggests the bishop is to 

be feared (L.Eph 6:1). To his credit, Ignatius does not call 

for such obedience to himself, but then he is not the bishop 

of these cities. Nevertheless, Ignatius projects a 

consistently humble attitude with such statements as "I am 

only beginning to be a disciple" (L.Eph 3:1); "I do not 

know whether I am worthy" (L.Tra 4:2). This notion that 

Christians are "not to do anything without the bishop (and 

చూరంచడాన్స్కి ఇటాలిక్్లన ఉప్యోగస్తతంద. ఈ 

భాగాలపై వార్ అవగాహన సరైనదే అయినప్ప టిీ, అవి 

వివరణలు, మర్యు సరళ్మనద కాదు, అనవాదాలపై 

వాూ ఖ్యూ న్స్ంచబడలేదు. ఇద అనవాదం క్ంటే ఎకుక వ 

వాూ ఖ్యూ నం చేస్తతంద. #3 --- ప్రీకు ప్దం లేదా 

ప్దబంధ్ం ఒక్టి క్ంటే ఎకుక వ అరా్గలన క్లిగ ఉండే 

సందర్గు లు ఉనాే యి. NASB కొన్స్ే  సమయాలోు  న్స్ర్షాట్య 

ప్రీకు ప్దాన్స్ే  కేవలం ఒక్ ఆంర ు ప్దంతో ్సిరాంగా 

అనవదంచడం దాా ర్గ దీన్స్న్స్ తకుక వ సప షట్యం 

చేసింద. అనేక్ రకాలైన ఆంర ు ప్దాలతో ఒకే ప్రీకు 

ప్దాన్స్ే  రండర్ంగ చేయడం వలన రందరగోళ్ం 

ఏరప డినటేు (KJVలో వలె), అలాగే ఏదైనా వైవిధ్ూ ం 

లేక్పోవడం కూడా కొనే్స్  సందర్గు లోు  రందరగోళ్తన్స్కి 

కారణం కావచుి . ఉదాహరణకు: NASBలో "స్తరక ట " 

అనే ప్దం ్సిరాంగా "మాంసం" అన్స్ 

అనవదంచబడింద, అయినప్ప టిీ పాల్ తన 

రచనలలో ఈ ప్దాన్స్ే  వివిధ్ అరా్గలలో 

ఉప్యోగంచాడు. ర్టమను 3:20 మర్యు 4:1లో ఇద 

భౌతక్ శర్జర్గన్స్ే  సూచ్చంచడాన్స్కి ఉప్యోగంచబడింద. 

ర్టమను 8:4లో, అతన ఒక్ర్ పాపాతమ క్మన కోర్క్ల 

్సా్తనానే్స్  సూచ్చంచడాన్స్కి దాన్స్న్స్ ఉప్యోగస్తతడు 

(అంటే, మాంసప్ప శర్జరం క్ంటే మాంసప్ప సా భావం). 

విభినే  ప్దాలన ఎంచుకోవడం దాా ర్గ, బహుశ ఈ 

వూ త్వూ స్తన్స్ే  బాగా తెలియజ్యయవచుి . #4 --- NASB 

రండు వేర్నా రు ప్రీకు ప్దాలన కేవలం ఒక్ ఆంర ు 

ప్దంతో రండర చేసే ఇతర సందర్గు లు కూడా 

ఉనాే యి, తదాా ర్గ రందరగోళ్ం ఏరప డుుంద. 

ఉదాహరణకు: "తొలగంచు" అనే ప్దం మతతయి 5:17 

("నేన ధ్రమ శక్రస్తత నే్స్  లేదా ప్రప్వక్ తలన రదాు 

చేయడాన్స్కే వచిా నన్స్ అనకోవదాు; నేన రదాు 

చేయడాన్స్కి ర్గలేదు, నెరవేరి డాన్స్కి వచిా న") 

మర్యు ఎఫెస్తయులకు 2:15 (" ...అతన్స్ శర్జరంలో 

శప్రుతా్వ న్స్ే  రదాు చేయడం దాా ర్గ, ఇద శసనాలలో 

ఉనే  ఆజపల చటట్యం..."). ఇవి రండు వేర్నా రు ప్రీకు 

ప్దాలు, కానీ ఒకే ఒక్ ఆంర ు ప్దాన్స్ే  ఉప్యోగంచడం 

దాా ర్గ పాఠకులపై ఈ వూ త్వూ సం పోుంద. ఈ 

వూ త్వూ సం లేక్పోవడం వలు ఈ రండు భాగాలు 

వాసతవాన్స్కి ఒక్దాన్స్కొక్టి విరుదంాగా ఉనాే యన్స్ 

కొందరు సూచ్చంచడాన్స్కి దార్తీసింద. ఇదే విధ్మన 

సమసూ  రలతీయులు 6:2, 5లోన్స్ KJVలో రండు 

్శోుకాలలో "భారము" అనే ప్దాన్స్ే  ఉప్యోగంచారు 

("ఒక్ర్ భార్గలన మరొక్రు భర్ంచండి" ....... "ప్రప్త 



the presbyters) is particularly odious. "Without these 

(bishop, presbyters, deacons)," he writes. "No group can be 

called a church." (L.Tra 3:1) 

 

Polycarp 47 

The Bible itself clearly uses the Greek terms episkop? 

(overseer, bishop) and prebuteros (elder, presbyter) 

interchangeably. There is not even a hint of apostolic 

teaching for one-man (bishop) rule of an individual 

congregation, let alone an entire city or region. Yet, the 

monoepiscopate emerged in the second century, and 

Polycarp is cited as one of those city rulers. Throughout his 

seven authentic, extant letters, Ignatius of Antioch repeated 

separates the episkop? from the prebuteros, calling them 

respectively, God's "managers" (oikonomos, chamberlain, 

governor, steward), a civil term applied to Erastus in 

Romans 16:23; and "assistants" (paredroi, a term not used 

in the New Testament). This idea that elders are assistants 

to the bishop has no basis whatsoever in Scripture. In the 

Roman brand of Christianity, the presbytery morphed into 

the priesthood as a specialized class of intermediaries 

uniquely authorized to administer sacraments (baptism, 

communion, etc.) on behalf of the bishop. This too has no 

basis in Scripture, where all Christians are called priests. 

Hierarchicalists in the modern Catholic, Anglican, and 

Orthodox churches use the letters of Ignatius as proof-texts 

to justify the monoepiscopate and the papacy. Polycarp is 

also used as a vital link in the doctrine of apostolic 

succession, which suggests that authority rests in bishops 

because of an unbroken chain of appointment through 

ordination back to the apostles themselves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మన్స్షి తన సా ంత భార్గన్స్ే  భర్ంచాలి") . ఇవి న్స్జాన్స్కి 

రండు వేర్నా రు ప్రీకు ప్దాలు. NIV మర్యు NASB, 

అలాగే ఇతర అనవాదాలు, మొదటి ప్దాన్స్ే  

"భారం"గా మర్యు రండవ ప్దాన్స్ే  "లోడ్జ"గా 

అనవదంచడం దాా ర్గ దీన్స్ే  సర్దదాాయి. NASB, 

చాలా అనవాదాల వలె, జాన 21:15-17లో "అగాపావో" 

మర్యు "ఫిలియో" ప్దాల మధ్ూ  వూ త్వూ స్తన్స్ే  

గుర్తంచడంలో విఫలమంద, ఈ రండూ టెక్ట ి్లో 

క్న్స్రస్తతయి. ఇద రండు ప్దాలన "ప్రేమ" అన్స్ 

అనవదస్తతంద మర్యు అలా చేయడం దాా ర్గ 

పాఠకుడు యేస్త మర్యు ప్తటర మధ్ూ  ఈ ముఖూ మన 

మార్ప డి యొక్క  న్స్జమన అరా్గనే్స్  కోలోప త్వడు. #5 --- 

NASB దాన్స్ "KJV సరా నామాలు" ఉప్యోగంచడంలో 

్సిరాంగా లేదు 20వ శత్వబపా్ప అమెర్కాకు వూ తర్నక్ంగా. 

"నవుా ," "నీద," "నీ," మర్యు "నీ" వంటి 

సరా నామాలు ీర తనలలో, ప్రపారనాలలో లేదా ఎవరైనా 

దేవతన సంబోధస్తతనే ప్పప డు అలాగే ఉంచబడత్వయి. 

అయినప్ప టిీ, ఇవి చాలా స్తధారణమన "మీరు" 

మర్యు "మీ" కోసం టెక్ట ి్లోన్స్ మెజార్టీలో 

తొలగంచబడాుయి. బైబిల్్లోన్స్ కొన్స్ే  ప్రప్దేశలలో ఈ 

ప్రపాచీన రూపాల ఉప్యోగాన్స్ే  కొనస్తగంచడం దాా ర్గ, 

NASB ఈ ప్దాలు ఏదో ఒక్విధ్ంగా "ప్విప్రతమనవి" అనే 

ప్రభమన క్లిగ ఉంద, వాసతవాన్స్కి సరా నామాలలో 

అటువంటి వూ త్వూ సం అసలు హీప్రూ లేదా ప్రీకులో 

ఎప్పప డూ చేయలేదు ... లేదా KJVలో కూడా, ఆ 

విషయంలో! కొతత ప్రప్ప్ంచ అనవాదం 42#1 --- దేవుడు 

తన ప్రప్జల కోసం వేర్నా రు ఒడంబడిక్లన లేదా 

న్స్బంధ్నలన ్సా్తరంచాడన్స్ యెహోవాస్తక్షులు 

ఖండించారు. అందువలన, వారు "పాత" ఒడంబడిక్ 

(న్స్బంధ్న) మర్యు "కొతత" ఆలోచనన వూ తర్నకిస్తతరు. 

వార్ బోధ్నలు చాలా వరకు ఇప్ప టిీ మేము "పాత 

న్స్బంధ్న" అన్స్ రలుస్తతనే  ప్రవాతలపై ఆధారప్డి 

ఉనాే యి, స్తధారణ కారణంతో అద కొతత ఒడంబడిక్ 

(న్స్బంధ్న) దాా ర్గ భర్జత చేయబడిందన్స్ (లేదా 

నెరవేరి బడింద) వారు నమమ రు. ఈ కారణంగా, వారు 

బైబిల్్లోన్స్ రండు విభాగాలన "పాత న్స్బంధ్న" 

మర్యు "కొతత న్స్బంధ్న"గా ేరొక నడాన్స్కి 

న్స్ర్గక్ర్ంచారు. బదులుగా, వారు వాటిన్స్ "హిప్రూ-

అర్గమిక్ ప్రసిక పి్ రట " మర్యు "ద ప్రకి్సిట్యయన ప్రీకు 

లేఖనాలు" అన్స్ సూచ్చస్తతరు. అయితే, వారు తమ సొంత 

అనవాదంలో కూడా ఈ ్స్తట్య ండ్జ్లో ్సిరాంగా ఉండటంలో 

విఫలమయాూ రన్స్ రమన్స్ంచడం ఆసకి తక్రంగా ఉంద. II 

కొర్ంథీయులు 3:14లో NWT "పాత ఒడంబడిక్న 
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చదవడం" గుర్ంచ్చ మాటాుడుుంద. "కొతత ఒడంబడిక్" 

మర్యు "మాజీ ఒడంబడిక్" రండూ హెప్రబ్బయులు 

9:15లో క్న్స్రస్తతయి మర్యు "కొతత ఒడంబడిక్కు 

మధ్ూ వర్ త" హెప్రబ్బయులు 12:24లో క్న్స్రస్తతంద, కేవలం 

కొన్స్ే  ఉదాహరణలు చెప్ప డాన్స్కి. #2 --- "యెహోవా" 

అనే ప్దం టెప్రటాప్రగామటన యొక్క  తప్పప గా ఉచిా రణ 

అన్స్ యెహోవాస్తక్షులు అంీక్ర్ంచ్చనప్ప టిీ (అంటే 

"నాలుగు అక్షర్గలు" -- YHWHకి సూచన), 

అయినప్ప టిీ వారు ఇద దేవున్స్ అసలు ేరు అన్స్ 

మర్యు ఇద అన్స్ నొకిక  చెపాప రు. ప్రప్తేూ క్ంగా 

ఉప్యోగంచాలి. 

 

దైవిక్ నామాన్స్కి సంబంధంచ్చ అసలు లేఖనాలు 

"తొలగంచబడాుయి" అన్స్ నొకిక  చెబుతూ, వారు OT 

మర్యు NT రండింటిలోన్య "యెహోవా" అనే ేరున 

మాప్రతమే ఉప్యోగస్తతనేా రు. OTలో "YHWH" 6828 

స్తరుు క్న్స్రస్తతంద, కానీ NWTలో "జెహోవా" అనే ప్దం 

6973 (అదనప్ప 145 సంఘటనలు) క్న్స్రస్తతంద. NTలో 

"YHWH" ఎప్పప డూ క్న్స్రంచదు, ఇంకా NWT NTలో 237 

స్తరుు "జెహోవా"న్స్ ఉప్యోగస్తతంద. రమన్స్క్ --- వారు 

జాన 17: 6, 26 ఈ ేరుకు ఎకుక వ 

ప్రపాధానూ తన్స్చ్చి నందుకు తమ సమరనాగా విజపరత 

చేస్తతనేా రు: "ఈ లోక్ం నండి నీవు నాకు ఇచ్చి న 

మనషుూ లకు నేన నీ ేరున ప్రప్తూ క్షప్రచాన" .... 

"మర్యు నేన వార్కి నీ ేరు ప్రప్క్టించ్చ, దాన్స్న్స్ 

ప్రప్క్టిస్తతన" (KJV). ఈ "ేరు" వారు "యెహోవా" అన్స్ 

నముమ త్వరు.#3 --- ప్రతతా  భావనకు సంబంధంచ్చ, 

యెహోవా' s స్తక్షులు ప్విప్రత్వతమ  ఒక్ వూ కి త/జీవి అన్స్ 

నమమ రు. NWT చ్చవర్లో క్న్స్రంచే వార్ నోట్ట ్లో, 

"ప్విప్రత్వతమ  దేవుడు మర్యు ప్రీస్తతతో ప్రలోక్ంలో ఉనే  

వూ కి త కాదు" ...... "ఇద చురుైన శకి త, ఒక్ వూ కి త కాదు" అన్స్ 

ప్రవాస్తతరు. ఇద కేవలం "దేవున్స్ నండి వచ్చి న శకి త" అన్స్ 

మర్యు దైవిక్ జీవి కాదన్స్ వార్ నమమ క్ం ఫలితంగా, 

"ప్విప్రత్వతమ " అనే ప్దాలు NWTలో ఎప్పప డూ పెదగాా 

ఉప్యోగంచబడలేదు. 

 

#4 --- యెహోవాస్తక్షులు కూడా యేస్తప్రీస్తత దేవతన 

విశా సించరు. వారు "దేవున్స్ కుమారుడు 

సృషిట్యంచబడాుడు, మర్యు యెహోవా మాప్రతమే 

ముందుగా ఉనేా డు" అన్స్ బోధస్తతరు. వారు ఇంకా 

ప్రవాస్తతరు, "భూమికి ర్గక్ముందు మర్యు తరువాత 

తంప్రడి క్ంటే కొడుకు తకుక వ." దేవుడు మర్యు ప్రీస్తత 
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"ఒకే" అనే అరంాలో మాప్రతమే భార్గూ భర తలు "ఒకే" అన్స్ 

చెప్ప బడత్వరు. వారు "ఎలుప్పప డూ పూర్త స్తమరసూ ంతో" 

ఉంటారు, కానీ ఖచ్చి తంగా సమానంగా ఉండరు! ఈ 

నమమ క్ం అనేక్ ప్రప్దేశలలో NWTలోకి ప్రప్వేశించ్చంద. 

 

కొలసట యులు 1:16-17లో "ఇతర" అనే ప్దం మొతతం 

నాలుగు స్తరుు వచనాన్స్కి జోడించబడింద, అనేక్ 

"ఇతర" సృషిట్యంచబడిన వాటిలో యేస్త ఒక్డన్స్ 

సూచ్చస్తతంద. తీటస 2:13లో NWT ఇలా చదువుుంద, 

"మేము గప్ప  దేవుడు మర్యు మన రక్షకుడైన ప్రీస్తత 

యేస్త యొక్క  సంతోషక్రమన న్స్ర్జక్షణ మర్యు 

మహిమాన్స్ా తమన అభివూ కి త కోసం 

ఎదురుచూస్తతనేా ము." II ేురు 1:1 చదువుుంద, 

"మన దేవున్స్ మర్యు రక్షకుడైన యేస్తప్రీస్తత యొక్క  

నీత." ఈ రండు భాగాలలో దేవున్స్కి మర్యు యేస్తకు 

మధ్ూ  విడదీయడాన్స్కి "ద" అనే ఖచ్చి తమన వాూ సం 

వచనాన్స్కి జోడించబడింద. న్స్జాన్స్కి, టెక్ట ి 

అక్షర్గరంాగా యేస్త గుర్ంచ్చ మాటాుడుుంద "మన 

దేవుడు మర్యు రక్షకుడు." యెహోవాస్తక్షులు యేస్త 

పూరా్జ కుడన్స్ విశా సించరు, అందువలన వీర్దరా్ మధ్ూ  

తేడాన గుర్తంచడాన్స్కి ప్రప్యతే స్తత రు. జాన 1:1 

NWTలో, "ప్రపారంభంలో వాక్ూ ం ఉంద, మర్యు వాక్ూ ం 

దేవున్స్తో ఉంద, 

 

#5 --- NWTలో "సిలువ"న "హింస కొయూ "గా 

సూచ్చస్తతరు (మతతయి 10:38; 27:32), మర్యు దాన్స్పై 

"సిలువ వేయబడటం" కాకుండా, యేస్త "శిలువ 

వేయబడాుడు" అన్స్ NWT చెబుుంద. ఒక్ కొయూ పై 

(లూకా 23:21 ... "అప్పప డు వారు, 'అతన్స్ ప్రమానవేసి, 

అతన్స్న్స్ శంకుసా్తప్న చేయి!' అన్స్ అరవడం 

ప్రపారంభించారు"). ఇతర బైబిళ్ుపై వాూ ఖూ లు 43 

 

కొతత అమెర్క్న బైబిల్ 

అసలు ప్రీకు (NT) నండి; OTలో కాప్రన్ే టరే్ టీ వెరషన 

(లాటిన వలేటా్ ఆధారంగా) యొక్క  ప్పనరా్ మరశ . 

కాూ థలిక్ క్మిటీ చ్చవర్ దశలో ప్రపటెసట్యంట్్లతో 

సంప్రప్దంచ్చంద. JB క్ంటే ఎకుక వ సంప్రప్దాయవాదం 

కానీ విభాగాలకు మర్యు వూ కి తరత ప్పసతకాలకు 

"మధ్ూ సంాగా ఉదార సా రం" (కుబో మర్యు సెప చ్ట్య, p. 

164). ప్రప్చురణక్ర తతో ఫార్గమ ట్ భినే ంగా ఉంటుంద. 

నేటి ఆంర ు వెరషన (శుభవారత బైబిల్) 

అసలు నండి. ఒక్ వూ కి త దాా ర్గ NT, క్మిటీ 
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ఆమోదంచ్చంద. ముఖూ ంగా ఇంీ ుషులో - సెక్ండ్జ 

లాంగాే జ్డ ప్రేక్షకులు మర్యు తకుక వ ఫారమ ల్ 

ఎడుూ కేషన ఉనే వార్న్స్ లక్షూ ంగా చేస్తకుంద. దాన్స్ 

లక్షాూ న్స్ే  బాగా స్తధస్తతంద - చాలా చదవరలిగే, మంచ్చ 

ఆక్ృత. డైనమిక్ట ్న బాగా అనవదస్తతంద కానీ 

దాన్స్క్దే ఉప్యోగంచ్చనటుయితే లోతైన అధ్ూ యనం 

కోసం ఆధారప్డదు. ఇంటర్డినామినేషనల్ ప్రబిటీష్ 

క్మిటీ దాా ర్గ ఒర్జనల్ నండి న్యూ  ఇంీ ుష్ బైబిల్. 

ఉతేతజక్రమన స్తహితూ  శైలి, చాలా చదవరలిగేద కానీ 

ప్రప్తేూ క్మన ప్రబిటిష్ రుచ్చ మర్యు యాసతో. చరి్  లేన్స్ 

వార్కి ప్రశ్లషఠమనద. అసలైన టెక్ట ి నండి 

న్స్ప్రషక మణలు మర్యు కొన్స్ే  రండర్ంగ్లలో ఎకుక వ 

సేా చా  ఉండటం వలు బైబిల్ అధ్ూ యనాన్స్కి ఇద 

నమమ దగనద కాదు. JB ఫిలిప్ట  యొక్క  అనవాదం 

అసలైన దాన్స్ నండి కానీ ఖచ్చి తంగా ఒక్ సమరాుడైన 

ప్రీకు ప్ండిుడు JB ఫిలిప్ట  యొక్క  పార్గప్రేజ్డ. మిరత్వ 

వాటి క్ంటే ఎకుక వగా, ప్రబిటీష్ వూ ీ తక్రణలో 

ఉనే ప్ప టిీ, విదాూ వంులు లేదా స్తహితూ వేతతల 

కోసం బైబిల్ "ప్రప్తూ క్షంగా" చేస్తతంద. అనవాదం లాగా 

చదవదు. కొతత అంతరృాషిట్య మర్యు అవగాహనన 

ర్నక్సతతస్తతంద, అయితే, మర్ంత స్తహితూ  అనవాదాలతో 

మర్యు లోతైన అధ్ూ యనం దాా ర్గ తన్స్ఖీ చేయాలి. 

విదాూ వంులు, మతం లేన్స్ వూ కి త మర్యు 

ఆలోచనాప్రులైన క్రైసతవులకు అదుు తమనద. 

 

విసతర్ంచ్చన బైబిల్ 

అసలైన వాటి నండి విసతర్ంచ్చన బైబిల్. న్స్జమన 

అనవాదం లేదా పార్గప్రేజ్డ కాదు. ఈ రక్మన 

సంసక రణ పాఠకులకు స్తధ్ూ మన రండర్ంగ్లు లేదా 

వివరణలన అందస్తతంద మర్యు అధ్ూ యనం లేదా 

లోతైన అవగాహన కోసం సహాయప్డుుంద. అయితే, 

విన్స్యోరదారులు మన వూ కి తరత ప్రపాధానూ త లేదా 

ఇషాట్యనస్తరం కాకుండా, ఆ భాషలో సందరు ం మర్యు 

వాడుక్ దాా ర్గ న్స్రణయించబడిన అసలు రచయితకు 

ఒక్ అరంా ఉందన్స్ ప్రరహించాలి. ఈ సంసక రణలు 

బాధ్ూ త్వయుతమన లోతైన అధ్ూ యనాన్స్కి 

ప్రప్త్వూ మేా యంగా ఉండకూడదు." 

 

దేవున్స్ వాక్ూ  అనవాదం44GWT అనేద బైబిల్ యొక్క  

పెరుగుునే  కొతత అనవాదాలలో ఒక్టి, ఇద 

సా చా మన (అక్షర) అనవాదం యొక్క  లక్షాూ న్స్కి 

మించ్చన పార్గప్రేసింగ ప్దతాన్స్ ఉప్యోగస్తతంద, దీన్స్ 

http://www.peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia88.htm


ఫలితంగా క్షట్యమన, తప్పప గా అరంా చేస్తకోబడిన 

ప్దాలు మర్యు లేఖనాలన కూడా వివర్ంచే 

అనవాదాన్స్ే  రూపందంచవచుి . ఈ ప్రప్ప్రకియ 

ప్రప్మాదంతో న్స్ండి ఉందన్స్ వాదంచారు, ఎందుక్ంటే 

ప్రప్క్రణాన్స్ే  సమానంగా తప్పప గా అరంా చేస్తకోవచుి . 

 

పైన ేరొక నే  అనవాదాలోున్స్ కొన్స్ే  బలహీనతలు మీ 

బైబిలు అధ్ూ యనంలో ప్రశదగాా ఉండాలనే మీ కోర్క్న 

బలప్రుస్తతయి. ప్రప్క్రణం యొక్క  సందర్గు న్స్ే  

ప్ర్శ్లలించండి మర్యు అద ఇతర ప్రరంథాలతో 

విభేదస్తతందో లేదో న్స్రా్గర్ంచండి. వివిధ్ ప్రీకు 

కుటుంబాలు మర్యు వచనాల నండి అనవాదాలన 

చదవండి మర్యు అసలు భాష యొక్క  ఉదాేశనే్స్  

దాదాప్పగా వూ ీ తక్ర్ంచే తేడా ఎక్క డ ఉందో 

న్స్రణయిస్తతంద. 

 

సారాంశం మరియు ముగంపు 

ప్రపాచీన భాషలన స్తమానూ ల భాషలోు కి 

అనవదంచడంలో ఉనే  ఇబీ ందులన ఈ 

అధ్ూ యనం గుర్తంచ్చంద. ఆ రత ప్ండిులకు ప్రపాచీన 

భాషలపై చాలా గప్ప  ్జాపనం ఉందన్స్ సప షట్యంగా 

చెపాప లి. ప్రప్జలందర్ీ దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  చదవి 

తెలుస్తకునే అవకాశం లభించేలా తమ ప్రపాణాలన 

అర్ప ంచ్చన వారు చాలా అంకితభావంతో ఉనాే రు. 

వార్కి మనం ఎంతో రుణప్డి ఉంటాము. కాలప్రక్మేణా 

భాషలు మారత్వయి మర్యు ఈ ప్రపాచీన భాషల 

ప్దాలు, ప్దబంధాలు మర్యు ఇడియమ్ట ్పై మన 

అవగాహన మెరుగుప్డుుంద. ఎప్ప టిక్ప్పప డు 

పెరుగుునే  మానూ ప్రసిక ప్ట్య్లు, క్ర్ట వ్లు మర్యు 30 

లౌకిక్ మర్యు ప్విప్రతమన ప్రవాతల శక్లాలు 

క్నగనడం, వాటిలో కొనే్స్  మన తొలి కాప్తలకు పూరా ం 

ఉనే  భాష యొక్క  యాసలపై మన అవగాహనన 

పెంపందంచడంలో బాగా సహాయప్డత్వయి. ఈ కొతత 

ఆవిషక రణలకు రతంలోన్స్ అన్స్ే ంటిక్ంటే ఎకుక వ 

వచన విమరశ  అవసరం. 

 

్జాప నం లేక్పోవడం లేదా వూ కి తరత ప్క్షపాతం కారణంగా 

అన్స్ే  అనవాదాలు కొన్స్ే  అనవాద దోషాలన క్లిగ 

ఉనే టుు క్న్స్రస్తతనేా యి. అందువలు, వేరొక్ర్ 

ప్క్షపాతంలో చ్చకుక కోకుండా ఉండటాన్స్కి, వివిధ్ టెక్ట ి 

ఫాూ మిలీల నండి అనవదంచబడిన బైబిల్్లు, టెక్ట ి 

రకాలు మర్యు విభినే  అనవాద సిదాాంత్వలు 

మర్యు అసలైన సందేశన్స్ే  అందంచడాన్స్కి 

ఆచరణాతమ క్ంగా తకుక వ వివరణతో ఉనే  ప్దుాల 



నండి చదవాలి మర్యు అధ్ూ యనం చేయాలి. 

విభినే  నేప్థాూ లు మర్యు నమమ కాలు క్లిగన 

ప్ండిుల క్మిటీ అనవాదాన్స్కి వూ కుతల అనవాదాల 

క్ంటే ప్రపాధానూ త ఇవాా లి, ఎందుక్ంటే క్మిటీలు 

వూ కి తరత ప్క్షపాత్వలన భర్జత చేస్తతయి, అయితే ఒకే 

నేప్థాూ న్స్కి చెందన వూ కుతలతో కూడిన క్మిటీలు 

వూ కి తరత అనవాదకుల నండి చాలా భినే ంగా 

ఉంటాయి. 

మనమందరం బైబిల్ ను ఒకే విధంా అరంీ 

చేసుకోగలమా? 

యేస్త స్తవారతన మర్యు అతన్స్ ర్గజూ  వాూ రతన్స్ 

అడుుకోవడాన్స్కి స్తత్వన ఆయుధాగారంలో ఉనే  

అతూ ంత శకి తవంతమన ఆయుధాలలో ఒక్టి 

విభజనవాదం. అవిశా స్తలు మన ప్రప్భువైన 

యేస్తప్రీస్తత యొక్క  విభజంచబడిన చరి్ న్స్ 

చూసినప్పప డు, వారు ఆగపోయి, ఎరత్వళి చేస్తతరు, "ఆ 

వూ కుతలు మనకు చెప్ప డాన్స్కి ప్రప్యతే స్తతనే  వాటిన్స్ 

మనం ఎందుకు నమామ లి? అన్స్ే ంటిక్ంటే, వారు 

తమలో త్వము క్లిసి ఉండలేరు. వారు దీన్స్ గుర్ంచ్చ 

వాదస్తతరు మర్యు వారు దాన్స్ గుర్ంచ్చ ఏీభవించరు. 

వారు ఒక్ర్కొక్రు ఎదురుగా ఉనే  వేర్నా రు భవనాలలో 

క్లుస్తకుంటారు మర్యు ఇదరాూ ఉన్స్కిలో లేనటుుగా 

తమ వాూ పార్గన్స్ే  కొనస్తగస్తతరు." కాబటిట్య, 

సంశయవాదులు కొనస్తగస్తతనేా రు, "క్రైసతవ మతం ఒక్ 

నప్పంసక్ మతం. వారు తమ విశా స్తలన కూడా ఏక్ం 

చేయలేరు, మిగలిన ప్రప్ప్ంచాన్స్కి అవసరమన 

సమాధానాలన అందస్తతరు." మీ చెవులు తెర్చ్చ ఉంటే, 

మీరు ఆ రక్మన స్తకులు వినేా రు - మర్యు అవి 

స్తకులు - క్రైసతవం గుర్ంచ్చ మర్యు యేస్త గుర్ంచ్చ 

ప్రసిక ప్ి ర ఏమి క్లిగ ఉందో ప్ర్శ్లలించనందుకు. కానీ 

వారు ఇప్ప టిీ మనలో విశా స్తలమన వార్న్స్ కుటాట్యరు, 

ఎందుక్ంటే అక్క డ సతూ ం యొక్క  ర్నణువు ఉంద. 

విశా వాూ ప్తంగా, యేస్తప్రీస్తతన ప్రప్భువుగా మర్యు 

రక్షకున్స్గా చూసే మనలో మనం విభజంచబడాుము. 

మేము విభేదస్తతనేా ము. మేము కొనే్స్ స్తరుు 

గడవప్డత్వము మర్యు మతప్రమన విషయాల 

గుర్ంచ్చ మర్యు ఆధాూ తమ క్ ప్నల గుర్ంచ్చ తరచుగా 

గడవప్డత్వము. మీరు ఆ విభజనన దాన్స్ మూలాల 

వైప్ప చాలా వెనక్కు గుర్తంచ్చనటుయితే, మీరు బైబిల్ 

గుర్ంచ్చ సప షట్యంగా చెప్ప లేము అనే స్తధారణ వాసతవాన్స్కి 



తర్గ వెళ్త్వరు. ఇప్పప డు అద విడూు రం కాదా? బైబిల్ 

మనం సప షట్యంగా మన సా్త ధీనంలో ఉంచుకునే 

అతూ ంత విలువైన వస్తతవు కావచుి . బైబిల్ మారా్గన్స్కి 

మన లింక్; అద మన గుర్ంచ్చ అన్స్ే టిక్ంటే పూర్తగా 

దేవున్స్ ప్రప్తూ క్షతన ఇస్తతంద. బైబిల్ లో దేవున్స్ 

సృజనాతమ క్ శకుతల గుర్ంచ్చ మనకు తెలుస్త, దేవుడు 

ఒక్ ప్రప్జలన ఎలా ఎనే కునాే డో మనకు తెలుస్త, 

మర్యు ఆ ప్రప్జల నండి దేవుడు యేస్తన ఈ 

భూమిపైకి తీస్తకువచిా డు. బైబిల్ మన ఆధాూ తమ క్ 

మారదార్శ , ఇద సా రా్గన్స్కి మా ర్టడ్జ మాూ ప్. ఇద 

భరవంున్స్ మనస్తట  యొక్క  మన చేులోున్స్ దోూ తక్ం. 

ఇంకా, అదే సమయంలో న్స్జం చెరప నటుయితే, బైబిల్ 

మన విభజనకు కేంప్రద బిందువు. ఈ ప్పసతక్ం ఏమిటో 

మనం కూడా అంీక్ర్ంచలేము. అప్పప డు అద 

చె పే దాన్స్న్స్ అంీక్ర్ంచడం మాకు చాలా క్షట్యం. అద 

ఎందుకు? దాన్స్ గుర్ంచ్చ మనం చేయరలిగంద ఏదైనా 

ఉందా? మనమందరం బైబిల్్న ఒకేలా చూడలేమా, 

మనందరం ప్రరంథాన్స్ే  ఒకే విధ్ంగా అరంా చేస్తకోలేమా? 

సర్న, నేన మీకు నా ఆచరణాతమ క్ సమాధానం అన్స్ 

రలుస్తతన మర్యు సమాధానం, "మీ శా సన 

ప్టుట్యకోలేదా?" నేన చాలా న్స్ర్గశవాదంగా 

అన్స్రంచడం అసహిూ ంచుకుంటాన, కానీ సప షట్యంగా 

చెపాప లంటే, మేము శత్వబాాలుగా మర్యు శత్వబాాలుగా 

బైబిల్్న ఒకేలా చూడాలన్స్ ప్రప్యతే ంచాము మర్యు 

మేము అలా చేయలేదు. కానన్గా మార్న మర్యు 

ఇప్పప డు మనం బైబిల్ అన్స్ రలుస్తతనే  ఆ ప్రరంథం 

అంత్వ ఏీక్ృతం కావడాన్స్కి ముందే, దాన్స్న్స్ ఎలా అరంా 

చేస్తకోవాలో ప్పరుషులు విభేదస్తతనేా రు. బైబిల్ 

చె పే దాన్స్పై ఏకాభిప్రపాయాన్స్ే  అడుుకోవడాన్స్కి స్తత్వన 

తన బలమన ప్రప్యతే్వ న్స్ే  ఇంకా కొనస్తగస్తత డనే 

భర్టస్త మీకు ఉండాలన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న. ఇద 

అతన్స్ ప్రప్థమ ప్రపాధానూ త అవుుంద. 

ప్రప్త వూ కి త బైబిల్్కు ఏదో ఒక్ రక్మన ముందస్తత 

భావనతో వస్తత డనే వాసతవం క్షాట్యన్స్కి జోడించబడింద. 

దాన్స్ గుర్ంచ్చ న్స్జాయితీగా ఉండండి - ఎవరూ ఖ్యళీ 

ప్లక్తో బైబిల్్కి ర్గరు. దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  స్తా క్ర్ంచే 

మనలో ప్రప్త ఒక్క రూ కొనే్స్  ప్క్షపాత్వలతో వస్తతరు, 

మేము కొన్స్ే  ప్క్షపాత్వలతో వస్తతము, మనం రతంలో 

స్తా క్ర్ంచ్చన కొనే్స్  బోధ్లతో (మంచ్చ లేదా చెడు ఏదైనా) 

వచిా ము. మీరు చూడండి, అక్క డ ఉనే దంత్వ. నేన 



ఒక్ కారూట్య న్న్స్ చూశన, ఒక్ చ్చనే  ప్రేమ్్తో కూడిన 

కారూట్య న్న చూశన, ఆ రక్ంగా ఇద తీప్రవమంద. ఒక్ భరత 

తన బైబిల్ మీద కూరుి న్స్ ఉనేా డు మర్యు అతన్స్ 

భారూ  అతన్స్ వెనక్ న్స్లబడి ఉంద మర్యు సప షట్యంగా, 

ఆమె అతన్స్కి అంతర్గయం క్లిగంచడాన్స్కి 

ప్రప్యతే సోతంద. కారూట్య న దగువన అతన్స్ వాూ ఖూ , "నాకు 

ఇప్పప డు అంతర్గయం క్లిగంచవదాు, హనీ, నేన నా 

ముందస్తత ఆలోచనన బాూ క్ప్ చేయడాన్స్కి ఒక్ ప్దూ ం 

కోసం ప్రప్యతే స్తతనేా న." మనం న్స్జాయితీగా ఉంటే, 

మత ప్రప్ప్ంచంలో చాలా ఉనాే యి. 

ఇప్పప డు చెపాప న కాబటిట్య, నేన ఈ విషయాన్స్ే  

స్తనకూల ధోరణిలో చెపాప లనకుంటునేా న. క్రైసతవ 

ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ చాలా మందన్స్ ఒక్ దరరా్కి చేరి వచి న్స్ 

నేన నముమ ునేా న. మనం ఇప్పప డు ఉనే దాన్స్ 

క్ంటే మనం బైబిల్ చె పే  విషయాలలో, మర్యు 

మనం ఏమి ఆచర్స్తతనేా ము మర్యు ఎలా 

ఆర్గధస్తతము మర్యు ఫెలోషిప్ అన్స్ రలువబడే ఈ 

విషయాన్స్కి ముఖూ మనవి మర్యు అవసరమనవిగా 

భావించే విషయాలలో మనం చాలా దరరాగా 

ఉండరలమన్స్ నేన నముమ ునేా న. ఆ రక్మన 

ఏకాభిప్రపాయాన్స్కి అవసరమన ప్రప్త ప్దారా్గనే్స్  

బయటకు తీయడాన్స్కి మాకు ్సలాం లేదు, కానీ 

బైబిల్్న ఒకే విధ్ంగా అరంా చేస్తకోవడంలో మాకు 

సహాయప్డే కొన్స్ే  ప్రపాథమిక్ ప్దారా్గలన 

ప్ర్శ్లలించడాన్స్కి కొన్స్ే  క్షణాలు తీస్తకోవాలన్స్ నేన 

కోరుకుంటునేా న. 

దశ 1- బైబిల్ అంటే ఏమిటి:బైబిల్ అద ఏమిటో 

మాకు చెబుుంద; ఇద కొన్స్ే  వాదనలు చేస్తతంద 

మర్యు సప షట్యమనద 2 తమోత 3:16 నండి వచి్చ నద. 

"అన్స్ే  ప్రరంథాలు దేవున్స్ ఊరర్ మర్యు 

బోధంచడాన్స్కి, మందలించడాన్స్కి, సర్దదడాాన్స్కి 

మర్యు నీతలో శిక్షణ ఇవా డాన్స్కి 

ఉప్యోరప్డత్వయి." ఇప్పప డు చేస్తర్ట, క్రైసతవ మతం 

ప్రప్ప్ంచంలో, ఇద రహదార్లో మొదటి మర్యు 

ప్రపాధ్మిక్ చీలిక్. బైబిల్ దేవున్స్ వాక్ూ మా, లేదా NIVలో 

చెరప నటుుగా, "దేవున్స్ శా స", లేదా కాదా? బైబిల్ పూర్తగా 

దేవున్స్ చ్చత్వతనే్స్  మన్స్షికి వెలుడిస్తతందా--తప్పప  

లేకుండా, పూర్తగా తప్పప ప్టట్యలేన్స్ద--లేదా ఇద అనే్స్  

రకాల జానప్ద క్థలతో న్స్ండిన ప్పర్గతన ప్రప్జల 

యొక్క  కొంత విశృంఖల చర్ప్రత మాప్రతమేనా? 



బైబిల్ అనేద దేవున్స్ ప్రేర్నరత అసిరామన వాక్ూ మన్స్ 

చెప్ప డం దాా ర్గ ప్రప్తసప ందంచే వారు ప్రసిక ప్ి ర 

గుర్ంచ్చ ఏక్రూప్ దృక్ప థాన్స్ే  క్లిగ ఉండటాన్స్కి ఒక్ 

ప్రప్ధాన అడుగు వేశరు, ఎందుక్ంటే మనకు ఒక్ 

స్తరూప్ూ  దృక్ప థం ఉంద. ఇద భరవంున్స్ మనస్తట  

అన్స్ నేన విశా సిసేత, నేన నా జీవి యొక్క  ప్రప్త ఫైబర్తో 

దాన్స్ే  శోధంచబోునేా న మర్యు అద ఏమి 

చెబుుందో నేన తెలుస్తకోవబోునేా న ఎందుక్ంటే 

ఇద చాలా ముఖూ మన విషయం, నేన నా చేులన 

ఉంచుత్వన ఈ జీవితకాలంలో. మర్టవైప్ప, బైబిల్ 

అంటే అదేనన్స్ నేన నమమ క్పోతే, అద కేవలం కొన్స్ే  

విశృంఖల రచనల సేక్రణ అన్స్, అప్పప డు సప షట్యంగా 

చెపాప లంటే, దాన్స్ గుర్ంచ్చ అందరూ 

ఏమనకుంటునాే ర్ట నేన ఎందుకు ప్టిట్యంచుకోన? 

మీరు బైబిల్ చెేప దాన్స్తో ఒప్ప ందాన్స్కి ర్గవాలి. ఇద 

వాక్ూ ము; అద దేవున్స్ శా స. అయితే సర్న, అలా 

చెప్ప డం వలు, బైబిల్ విశా స్తలలో వాూ ఖ్యూ నం గుర్ంచ్చ 

ఇప్ప టిీ సవాలు మిగలిపోయింద. తమోతకి అదే 

లేఖలో (2 తమోత 2:15) పౌలు ఇలా ప్రవాశడు: "మీ 

వంు క్ృషి చేయండి," అన్స్ అతన చెపాప డు: 

"మిమమ లిే  మీరు ఆమోదంచ్చన వూ కి తగా దేవున్స్కి 

సమర్ప ంచుకోండి. సిగుపా్డాలిట న అవసరం లేన్స్ 

మర్యు సర్గాా న్స్రా హించే ప్న్స్వాడు. సతూ  వాక్ూ ము." 

నాకు ఆ చ్చవర్ ప్దబంధ్ం నచ్చి ంద, ఎవరు సతూ  

ప్దాన్స్ే  సర్గాా హాూ ండిల్ చే్స్తత ర్ట." ఇప్పప డు సమసూ  

ఉంద ... నేన ప్దాన్స్ే  ఎలా సర్గాా న్స్రా హించాలి? సర్న, 

చాలా ప్రపాథమిక్మన నాలుగు లేదా ఐదు విషయాల 

గుర్ంచ్చ ఆలోచ్చదాాం: 

1) ప్రరంథం యొక్క  ప్రప్వాహం. నేన ప్దాన్స్ే  సర్గాా 

న్స్రా హించబోునే టుయితే, నేన 'ప్రసిక ప్ి ర యొక్క  

ప్రప్వాహం' అన్స్ రలిచేదానే్స్  సర్గాా అరంా 

చేస్తకోబోునేా న. ప్రప్జలార్గ, బైబిల్ అనేద 

యాదృచ్చా క్ంగా దేవున్స్ నండి వచ్చి న సూకుతల 

సేక్రణ కాదు. దాన్స్కి ఒక్ ప్థక్ం ఉంద; దాన్స్కి ఒక్ 

ప్రప్వాహం ఉంద. బైబిల్్లో న్స్జంగా మూడు ప్రప్ధాన 

అధాూ యాలు ఉనాే యన్స్, అయితే అవి సమాన 

న్స్డివిలో లేవన్స్ ఎవర్ట ఒక్స్తర్ సర్గాానే గు్ర్ తంచారు. 

అధాూ యం 1 అనేద మన్స్షి యొక్క  సృషిట్యతో సహా 

దేవున్స్ సృజనాతమ క్ శకి త గుర్ంచ్చన అధాూ యం. మీరు 

దాన్స్ గుర్ంచ్చ ఆదకాండము 1 మర్యు 2 



అధాూ యాలలో చదువుకోవచుి . బైబిల్్లోన్స్ 2వ 

అధాూ యం మన్స్షి ప్తనాన్స్కి సంబంధంచ్చన క్థ. 

మీరు దాన్స్ గుర్ంచ్చ ఆదకాండము 3లో చదువుకోవచుి . 

ఆ తరా్గ త బైబిల్్లోన్స్ మూడవద, చ్చవర్ద మర్యు 

అత పెద ాఅధాూ యం ఆదకాండము 3వ అధాూ యం 

చ్చవర్లో ప్రపారంభమవుుంద మర్యు మిగలిన బైబిల్ 

గుండా వెళ్లుంద. దేవుడు మానవాళిన్స్ చేరదీసి 

విమోచ్చంచ్చన క్థ ఇద. ప్రప్జలార్గ, అద ప్రరంథం యొక్క  

ప్రప్వాహం. 

ఆ చ్చవర్ విభారంలో, ఆ అతపెద ావిభారంలో, దేవుడు 

మానవాళిన్స్ ఎలా చేరుకుంటాడు మర్యు విముకి త 

చేస్తత డనే ప్రప్రతశ్లల దోూ తక్ం ఉంద. దేవుడు ప్రప్జలన 

ఎనే కోవడంతో ఇద మొదలవుుంద. అతన వార్న్స్ 

ఇప్రశయేలు అన్స్ రలిచాడు-వారు అప్రబాహాము 

వంశసా్తలు. అతన నాూ యమూరుతలు, ర్గజులు, ప్రప్వక్ తల 

దాా ర్గ, బంధీల దాా ర్గ ఇప్రజాయెల్్న నడిరంచాడు, 

ఆపై ర్టమన 5 చెరప నటుుగా, "ఆ ప్రప్జల దాా ర్గ 

ప్రప్వచనాన్స్కి అనగుణంగా, యేస్త వచిా డు." యేస్త, 

మనషూ కుమారుడు మర్యు దేవున్స్ కుమారుడు, 

మర్యు ప్రప్వచనం చెరప నటుుగా, అతన తన పాప్ం 

నండి మన్స్షిన్స్ విడిరంచాడు. మేము దాన్స్ గుర్ంచ్చ, 

మాథ్యూ , మారక , లూకా మర్యు జానులో చదువుత్వము. 

అపసతలుల కారూ ముల ప్పసతక్ంతో ప్రపారంభించ్చ, 

మిగలిన కొతత న్స్బంధ్న వరకు వెళ్లునే ప్పప డు, 

యేస్త తన రకాతనే్స్  రక్షించే శకి త కోసం వచ్చి , అతన్స్ 

ేరులో బారట్యజం పందన ప్రప్త ఒక్క రూ ప్రప్భువు 

చరి్ లో చేరి బడాు రన్స్ మేము క్నగనేా ము. 

బైబిల్్లో దేవుడు ఏమి చెబుునేా డో 

తెలుస్తకోవాలంటే ఆ ప్రసిక ప్ి ర ప్రప్వాహాన్స్ే  అరంా 

చేస్తకోవడం ముఖూ ం. మీరు ప్రప్వాహానే్స్  అరంా 

చేస్తకోవాలి. అపారంా చేస్తకోక్ండి--దేవుడు తన 

సా భావం గుర్ంచ్చ మర్యు అతన్స్ పాప్రత గుర్ంచ్చ 

మర్యు అతన్స్ ప్రేమ గుర్ంచ్చ అన్స్ే  విధాలుగా 

్సిరాంగా ఉంటాడు, కానీ బైబిల్్లోన్స్ అతన్స్ న్స్ర్షాట్య 

సూచనలు మారుతూ ఉంటాయి, మీరు ప్రప్వాహంలో 

ఎక్క డ ఉనాే రనే దాన్స్పై ఆధారప్డి ఉంటుంద. 

ఉదాహరణకు, పాత న్స్బంధ్న, లేవీయకాండము 

ప్రరంధ్ం, దేవుడు మనషులన తనకు జంుబలులు 

అర్ప ంచేవాడు--ఎదాులు, గఱ్ఱలెు మర్యు మేక్లు, కానీ 



ఇప్పప డు ఆయన అలా చేయడం లేదు. మీరు 

హెప్రబ్బయులు 9కి చేరుకునే సమయాన్స్కి, యేస్త బలితో, 

అద ఖచ్చి తంగా అంతమమనద, ఇద అన్స్ే ంటిీ 

సర్పోుంద, ఇద అంతమ త్వూ రం అన్స్ మీరు 

క్నగనాే రు. మేము ఇక్పై త్వూ గాలు చేయము, అలా 

కాదు. రడచ్చన ర్టజులోు  యూదులు కొన్స్ే  రకాల 

మాంస్తహారంతో ఆహార న్స్యంప్రతణలన క్లిగ 

ఉండేవారన్స్ మీకు తెలుస్త. కానీ అపసతలుల 

కారూ ములు 10లో, ేురుకు మూడుస్తరుు దరశ నం 

లభించ్చంద, ఈ అప్ర్శుప్రభమన జంువులనీే  

మర్యు "లేచ్చ చంర తనండి" అన్స్ ఆజాప రంచే దేవున్స్ 

సా రం ఒక్ షీటోు  దగవచ్చి ంద. ఎం జరుగుుంద 

అక్క డ? దేవుడు రచ్చి వాడా? అసిరామనదా? కాదు, 

కాదు, కాదు. దేవుడు త్వన ఎంచుకునే  ప్రప్వాహంలో 

కేవలం దోూ తక్ం విప్పప ునేా డు. 

మీరు మర్యు నేన బైబిల్్న ఒకేలా 

అనా యించబోునే టుయితే, మర్యు ఇక్క డ 

పాయింట్ 1న్స్ కూడా పందలేన్స్ అనేక్, అనేక్ మత 

సమూహాలు ఉంటే--వారు ప్రరంథాల ప్రప్వాహాన్స్ే  

చూడలేరు. 

2) పాసేజ్డ సందరు ం. మనం బైబిల్్న ఒకే విధ్ంగా 

అనా యించబోునే టుయితే, సందరు ం గుర్ంచ్చ 

మనం కొంత అరంా చేస్తకోవాలి. బైబిల్ ప్రప్వాహంలో 

వాటి ్సా్తనాన్స్కి సంబంధంచ్చ ఒక్ ప్రరంథం లేదా 

లేఖనాలు గుర్తంచబడిన తరా్గ త, దాన్స్ తక్షణ 

సందర్గు న్స్ే  అరంా చేస్తకోవడం చాలా ముఖూ ం. "ఈ 

ఖండిక్ నాకు అరంా ఏమిటి?" అన్స్ అడిగే ముందు, "ఈ 

రచయిత మొదట ప్రవాసినప్పప డు ఏమి చెపాప డు?" అనే 

ప్రప్శే  అడగాలి. ప్రప్జలు, ఇద బైబిల్ వివరణలో 

ీలక్మన అంశం; లేకుంటే, ప్రసిక ప్ి ర అంటే మనం 

ఏదైనా అరంా చేస్తకోవాలనకుంటునేా ము. 

నేన మీకు ఒక్ అసంబద ాఉదాహరణ ఇస్తతన: ప్రప్సంగ 

10:19 ఇలా చెబుతోంద, "విందు మర్యు ప్రదాక్షారసం 

ఆనందాన్స్ే  క్లిగస్తతంద, కానీ డబుీ  అన్స్ే టిీ 

సమాధానం ఇస్తతంద." అద మీ జీవిత తతా శక్రసతంగా 

ఎలా ఉండాలనకుంటునాే రు? ఆ వచనానే్స్  

సందరు ం నండి బయటకు లారండి మర్యు మీరు 

దేవున్స్ మారా్గలకు పూర్తగా విరుదమాన ఎరకూూ ర్యన 

జీవనశైలిన్స్ రడుప్పత్వరు. ఎవర్ట చెపాప రు, "్స్తట్యవ, ఆ 

ప్దూ ం బైబిలోు  ఎలా ఉంటుంద?" మీరు ప్రప్సంగ 



గుర్ంచ్చ ఏదైనా అరంా చేస్తకుంటే, ఎవరు ర్గశర్ట మీకు 

తెలిసేత, మర్యు అతన ప్రవాసినప్పప డు అతన్స్ 

జీవితంలో ఏమి జరుగుుందో మీకు తెలిసేత, మర్యు 

ప్రప్సంగ 10వ అధాూ యం యొక్క  సందరు ం మీకు 

ప్రప్తేూ క్ంగా తెలిసేత, అద మీకు అరమావుుంద. మీరు 

చూడండి, మీరు సందర్గు న్స్ే  అరంా చేస్తకోవాలి. 

నేన ప్రప్త వారం దురా్ న్స్యోగాన్స్కి గురైనటుు వింటునే  

మర్ంత త్వజా ఉదాహరణన మీకు ఇస్తతన. ఎవరైనా 

ఫిలిప్తప యులు 4:13 వైప్ప తరుగుత్వరు, అక్క డ పౌలు 

చెపాప డు, "ననే  బలప్ర్చేవాన్స్ దాా ర్గ నేన ప్రప్తదీ 

చేయరలన." అబాీ యి, పాజటివ మెంటల్ 

యాటిట్యూ డ్జ సెప షలిసట్య్లు ీల్ు డేన్స్ క్లిగ ఉంటారు. ఈ 

టెలివిజన బోధ్కులు అక్క డికి లేచ్చ, "మీరు 

ధ్నవంులు కావాలన్స్ దేవుడు కోరుకుంటునేా డు! 

మీరు విజయవంతం కావాలన్స్ దేవుడు 

కోరుకుంటునేా డు! మీరు ఎప్పప డైనా కోరుకునే వనేీ  

క్లిగ ఉండాలన్స్ దేవుడు కోరుకుంటునేా డు! మాకు 

ఎలా తెలుస్త? పాల్ 'నేన చేయరలన ననే  

బలప్రచువాన్స్ దాా ర్గనే సమసతమున చేయుము. 

ప్రప్జలార్గ, మీరు దాన్స్న్స్ సందర్గు నస్తరంగా చదవాలి, 

ఎందుక్ంటే పౌలు చాలా ప్రప్తకూల ప్ర్సిుాలలో 

ఉనే ప్ప టిీ, సంతృరత చెందడం గుర్ంచ్చ 

మాటాుడుునేా డు. ప్రప్క్రణము స్తధారణంగా బోధంచే 

దాన్స్కి సర్గాా వూ తర్నక్ం చెబుతోంద. 

3) ప్దాన్స్ే  ప్ర్పాలించన్స్వా ండి. వరు సా యంగా 

మాటాుడన్స్వా ండి. బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేసే వారు 

తమ సా ంత ఆలోచనలన లేదా మరొక్ర్ నండి 

నేరుి కునే  ఆలోచనలన ఒక్ ప్రప్క్రణంపై విధంచడం 

నండి పూర్తగా మినహాయించరన్స్ నేన ఇంతకు 

ముందు గుర్తంచాన. అయితే నేన మిమమ లిే  

ప్రపోతట హిస్తతన, "ఖ్యళీ షీట్"గా ఉండటాన్స్కి మీ వంు 

క్ృషి చేయండి. బైబిల్ ప్రప్వాహంలో ఆ భారం ఎక్క డ 

ఉందో మీకు తెలిసిన తరా్గ త, దాన్స్ తక్షణ సందరు ం 

మీకు తెలిసిన తరా్గ త, వాకాూ న్స్ే  మాటాుడన్స్వా ండి. 

అద లాభదాయక్ంగా ఉనే ప్పప డు, 2 తమోత 3:16 

చెరప నటుు, "ఉప్దేశన్స్కి మర్యు మందలించడాన్స్కి 

మర్యు సర్దదడాాన్స్కి మర్యు శిక్షణ ఇవా డాన్స్కి." 

నేన ఎలా ఉండాలనకుంటునేా నో దాన్స్న్స్ మస్తజ్డ 

చేయడాన్స్కి నా ముందస్తత ఆలోచనలు ఉనే ప్పప డు 

కాదు; నేన దాన్స్న్స్ మాటాుడటాన్స్కి 



అనమతంచ్చనప్పప డు అద లాభదాయక్ంగా 

ఉంటుంద. 

మారంా దాా ర్గ, ఇక్క డ నేన బయటకు 

తీస్తకుర్గవాలిట న సబ పాయింట్ ఉంద. ప్దం మీ 

అనభవానే్స్  న్స్యంప్రతంచన్స్వా ండి మర్యు మీ 

అనభవానే్స్  ప్దాన్స్ే  న్స్యంప్రతంచన్స్వా వదాు. 

ఎవర్ైనా అనభవం వచి్చ న ప్రప్తస్తర్జ నాకు పావు 

వంు ఉంటే, వారు తమ అనభవానే్స్  

సమర్ంాచుకోవడాన్స్కి లేదా ధ్ృవీక్ర్ంచడాన్స్కి బైబిల్్న్స్ 

తీస్తకుంటే, నేన ధ్నవంుడిన్స్ అవుత్వన. మనం 

వాకాూ న్స్ే  దేవున్స్ ప్రేర్నరత వాక్ూ ంగా 

చూడబోునే టుయితే, అద మన అనభవాలన 

మలచన్స్వా ండి, మన అనభవాలు వాకాూ నే్స్  

మలచన్స్వా వదాు. 

దీన్స్కి మరొక్ అసంబద ాఉదాహరణ ఇస్తతన: నేన ఈ 

వారంలో ఒక్ క్రస్తతన్స్ వివాహం చేస్తకోవాలన్స్ ఆలోచ్చంచ్చన 

వూ కి త గుర్ంచ్చ చదవాన. అతన బోధ్కున్స్ దరరాకు వెళిు, 

"బోధ్కుడా, ఆమె అన్స్ నాకు ఎలా తెలుస్త?" ఈ 

బోధ్కుడు అతన్స్కి ఏం సలహా ఇచిా డో తెలుస్త? 

అతన (బోధ్కుడు) అనేా డు, "అద నేనే అయితే, 

ఇప్రశయేలీయులు జెర్ఖో నరరం చుట్యట్య  తర్గనటుు 

నేన ఏడుస్తరుు ఆమె చుట్యట్య  తర్గాన, అప్పప డు ఆమె 

గుండె గోడలు ప్డిపోతే, ఆమె మాప్రతమే అన్స్ మీకు 

తెలుస్త." అతన చేస్తడో తెలుస్త? ఇద న్స్జమన క్థ. 

అతన ఆమె చుట్యట్య  ఏడుస్తరుు నడిచాడు మర్యు 

అతన "హనీ, మీకు ఎలా అన్స్రస్తతంద?" ఆమె, "సర్న, 

నాకు లోప్ల కొంచెం వింతగా అన్స్రస్తతంద." న్స్జం 

చెపాప లంటే, ఎవరైనా ఏడుస్తరుు నా చుట్యట్య  

తరుగుుంటే నాకు వింతగా అన్స్రంచేద. అతన 

ప్రప్తపాదంచాడు, వారు వివాహం చేస్తకునాే రు, 

మర్యు వారు ఒక్ సంవతట రం లోే విడాకులు 

తీస్తకునాే రు; దేవుడు తమకు తప్పప డు సంకేతం 

ఎందుకు ఇచిా డన్స్ వారు ఆశి రూ పోయారు. ఇద మీరు 

చూసిన అతూ ంత హాస్తూ సప దమన విషయం కాదా? 

దేవుడు వార్కి సిరే ల్ ఇవా లేదు! వారు పాత న్స్బంధ్న 

నండి ఏదో ఒక్ విషయానే్స్  బయటకు తీస్తతనేా రు, 

సందరు ం లేకుండా, వాక్ూ ం చెరప నదాన్స్న్స్ వార్ 

అనభవానే్స్  న్స్ర్నశాించడాన్స్కి ప్రప్యతే స్తతనేా రు. 

ప్రప్జలార్గ, అలా చేయక్ండి! దేవుడు తన వాకాూ న్స్ే  

అనా యించుకునేలా రూపందంచలేదు. 



4) ఇతర ప్రరంథాలు వాూ ఖ్యూ నం. నేన బైబిల్్న మీరు 

అరంా చేస్తకునే టుుగా అరంా చేస్తకోబోునే టుయితే, 

మర్యు మనమందరం దాన్స్న్స్ సరైన మారంాలో చేసేత, 

లేఖనాన్స్ే  ఇతర ప్రరంథాలతో పోలి ండి. మీరు 

ప్రరంథాన్స్ే  అధ్ూ యనం చేసినప్పప డు, ముందుగానే 

లేదా తరువాత మీరు న్స్జమన క్షట్యమన భాగాన్స్కి 

వెళ్త్వరు. మనలో చాలా మంద క్షట్యమన పాసేజ్డ్న్స్ 

కొటిట్యనప్పప డు రన మర్యు వాూ ఖ్యూ నాన్స్ే  

ప్టుట్యకుంటారు. దాన్స్ అరంా ఏమిటో మేము 

ప్ర్శ్లలిస్తతము. వాూ ఖ్యూ నాలకు విలువైన ప్రప్యోజనం 

ఉంద, కానీ ఈ ర్టజు నేన మీకు 

చెపాప లనకుంటునేా న, వాటికి ప్ర్మిులు 

ఉనాే యి మర్యు ఎందుకు ఇక్క డ ఉనాే యి: 

• వాూ ఖ్యూ నాలు ప్పరుషుల కోసం ప్పరుషులు 

ప్రవాసిన ప్రేరణ లేన్స్ ప్ప్రత్వలు. 

• ఒక్ వాూ ఖ్యూ నం ప్రరంథంలోన్స్ ఏదైనా భాగాన్స్కి 

సంబంధంచ్చన వివరణన చూప్పుంద 

మర్యు మరొక్ వాూ ఖ్యూ నం పూర్తగా భినే మన 

అభిప్రపాయాన్స్ే  అందస్తతంద. అందువలు, 

వాూ ఖ్యూ నం గుర్ంచ్చన ఈ వివాదాన్స్కి 

వాూ ఖ్యూ నాలు దోహదప్డాుయి. 

ప్రరంధ్ంలోన్స్ ఇతర భాగాలలో ఉతతమ ్సా్తనం t. ప్రకాస-

ర్ఫరనట  బైబిల్ అన్స్ రలవబడేద మీకు ఇప్ప టికే 

లేకుంటే (ఈ ర్టజు చాలా బైబిళ్లు), ఒక్ ప్దూ ం దాా ర్గ 

అరంా ఏమిటంటే, మీ ేజీలో ఎక్క డో ఒక్ చ్చనే  అక్షరం, 

కొదగాా సంఖూ  మర్యు ఫుట్్నోట్ ఉనాే యి, అద 

మిమమ లిే  అనమతస్తతంద. అదే విషయంతో 

వూ వహర్ంచే బైబిల్్లోన్స్ ఇతర ప్రప్దేశలన 

తెలుస్తకోండి. మీరు వాటిలో ఒక్దాన్స్న్స్ క్లిగ లేకుంటే, 

వాటిలో ఒక్దాన్స్ే  పందండి. నేన మీకు కొనే్స్  

సమయోచ్చత బైబిళ్లు  మర్యు బైబిలోు  ప్దాలు ఎక్క డ 

క్న్స్రస్తతయో మీకు తెలియజ్యసే కొన్స్ే  సమనా యాలన 

కూడా మీకు సలహా ఇస్తతన. ఇవి వాూ ఖ్యూ నాలు కావు, 

అవి ఎటువంటి అంతరృాషుట్య లన లేదా ఏ వూ కి త యొక్క  

అభిప్రపాయాన్స్ే  అందంచవు, అవి మీకు ప్రరంథాన్స్ే  

ప్రసప రం అనసంధాన్స్ంచడంలో సహాయప్డత్వయి. 

ప్రప్జలార్గ, బైబిల్ దాన్స్ ఉతతమ అనవాదకుడు. మీకు 

ఒక్ ప్దూ ంతో సమసూ లు ఉంటే, అదే విషయం గుర్ంచ్చ 



మాటాు డే మరొక్ ప్దూ ం క్నగనండి మర్యు అద మీకు 

మర్ంత సప షట్యంగా తెలియజ్యస్తతంద. 

5) ప్రపారనా. మీరు బైబిలు అధ్ూ యనం చేసినప్పప డు, 

ప్రపార్ంాచండి. రండు విషయాలన గురుతంచుకోండి: ఎ) 

దేవుడు మనకు ఏమి తెలుస్తకోవాలనేద సర్గాా 

న్స్రణయించకుండా మనలో ఎవర్నైనా ఉంచడాన్స్కి 

దెయూ ం ప్రప్యతే స్తతంద. దేవున్స్ వాక్ూ ంలో ఏముందో 

మనం తెలుస్తకోవాలన్స్ దెయూ ం కోరుకోదు. కాబటిట్య, 

మీరు బైబిల్ చదవినప్పప డు, మీరు దేవున్స్ చ్చతతం కోసం 

వెతక్డాన్స్కి ప్రప్యతే స్తతనే ప్పప డు చెడు నండి 

మిమమ లిే  రక్షించమన్స్ ప్రపార్సా్తత రు. బి) ప్రపారనా మర్యు 

బైబిలు అధ్ూ యనం చేయి చేయి క్లిర ఉంటాయన్స్ 

గురుతంచుకోండి. మీరు చూడండి, దేవున్స్ వాక్ూ ము ఆతమ  

ఖడమాు (ఎఫెస్తయులకు 6:17). మర్యు అదే 

ప్ర్శుదాాతమ  ప్రపారనాలో మన మధ్ూ వర్ త (ర్టమను 8:26). 

కాబటిట్య, మీరు చూడండి, మనం బైబిల్ అధ్ూ యనాన్స్ే  

ప్రపారనాతో విలీనం చేయాలన్స్ ప్ర్శుదాాతమ  

కోరుకుంటునేా డు మర్యు మీరు ప్రశదగాా అధ్ూ యనం 

చేసి ప్రపార్ంాచ్చనప్పప డు బైబిల్ ఎంత సప షట్యంగా 

ఉంటుందో ఆశి రూ ంగా ఉంద. 

ప్రప్జలార్గ, నేన ఎకుక వగా చ్చంతస్తతనే  విషయం 

ఏమిటంటే మనం బైబిల్్న ఎలా 

అనా యించుకుంటాం అనే దాన్స్ గుర్ంచ్చ కాదు కానీ 

మనం బైబిల్్న్స్ చదవామా లేదా అనే దాన్స్ గుర్ంచ్చ. ఈ 

ఉదయం వార్గతప్ప్రతక్లో, నేన గాలప్ పోల్ చూశన. 

అమెర్కాలోన్స్ 82% మంద బైబిల్ దేవున్స్ ప్రేర్నరత 

వాక్ూ మన్స్ విశా సిస్తతనేా రన్స్, అయితే కేవలం 21% 

మంద మాప్రతమే దాన్స్న్స్ అధ్ూ యనం చేస్తతనేా రన్స్ 

ేరొక ంద. మనం దాన్స్న్స్ అధ్ూ యనం చేసేత, దాన్స్న్స్ ఒకే 

విధ్ంగా అరంా చేస్తకోవడాన్స్కి దరరాగా వస్తతమన్స్ నేన 

నముమ ునేా న. మనం న్స్జాయితీగా ఉండి, 

అధ్ూ యనం చేసేత. ఈ సూప్రత్వలన 

ఉప్యోగంచేందుకు ప్రప్యతే దాాం మర్యు మనం 

ఏమి తెలుస్తకోవాలన్స్ దేవుడు కోరుకుంటునాే డో 

మనం చూడలేమా అన్స్ చూదాాం. (్స్తట్యవ ్ఫాు ట్ - పాఠం 

#1012 జూన 16, 1991) 

తరచుా కోట్ చేయబడిన చరిచ  ఫాదర్డట  యొకక  

కొన్స్ే  నము కాలు 

 

చాలా మంద క్రైసతవులు తరచుగా "అపోసోట్యలిక్ ఫాదరట " 



లేదా "ప్రపారంభ చరి్  ఫాదరట " అనే నమమ క్ం లేదా 

అభిప్రపాయాన్స్కి మదుా ఇస్తతరు, మొదటి లేదా రండవ 

శత్వబంాలో క్రైసతవులు లేఖనాలన వక్ త లేదా రచయిత 

సమర్సా్తతనే టేు అరంా చేస్తకునాే రన్స్ చూరస్తతంద. కానీ 

ఒక్ న్స్ర్షాట్య నమమ క్ం లేదా అభిప్రపాయాన్స్కి మదుా కోసం 

వార్ రచనలన రలుస్తతనే ప్పప డు, ఈ "స్తక్షులు" కూడా 

కొన్స్ే  ఇతర వూ కి తరత నమమ కాలు మర్యు 

అభిప్రపాయాలకు విరుదంాగా ఉనే  నమమ కాలు మర్యు 

అభిప్రపాయాలన గుర్తంచ్చ, అంీక్ర్ంచాలి. కొన్స్ే  

ఉదాహరణలు ఇవా డాన్స్కి ప్రకింద కొన్స్ే  ఉనాే యి. 

 

జసినా్ అమరవీరుడు45  

దేవదూతల ఆర్గధ్న. క్రైసతవులు కూడా "అతన్స్ే  

(యేస్త) అనసర్ంచే మర్యు అతన్స్న్స్ పోలి ఉండే 

ఇతర మంచ్చ దేవదూతల హోసట్య" (1 క్షమాప్ణ 6) కూడా 

ఆర్గధస్తతరు, "దేవదూతలు ఎలుప్పప డూ ఉంటారు, 

మర్యు వారు ఆ రూప్ంలోకి ఎప్ప టిీ తరరాు. ప్రస్తప ంగ" 

(డైలాగ 128). 

 

రచనల సిదాాంతం. అతన్స్ రచనలు రచనల దాా ర్గ 

మోక్షాన్స్ే  న్స్ంపాయి. ఉదాహరణకు: " "మనషుూ లు తమ 

ప్నల దాా ర్గ ఈ అతన్స్ రూప్క్లప నకు తమన త్వము 

అరుులుగా చూరసేత, వారు అరుులుగా 

ప్ర్రణించబడత్వరు" (1 క్షమాప్ణ 10). " సదాుణం..." (1 

క్షమాప్ణ 21) " "...మేము దాన్స్న్స్ న్స్జం అన్స్ 

నముమ ునేా ము, శిక్షలు మర్యు శిక్షలు మర్యు 

మంచ్చ ప్రప్తఫలాలు ప్రప్త మన్స్షి యొక్క  యోరూ తన 

బటిట్య ఇవా బడత్వయి" (1 క్షమాప్ణ 43). 

 

ఇగే్న షయస్46 

ఇగేే షియస ఆంటియోచ్్లోన్స్ చరి్  యొక్క  బిషప్ 

(ప్రపెస్బైటర, పాసట్యర), అతన ప్రపెస్బైటర్జ మర్యు 

ఎరసోక ేట్్న వేరు చేశడు. ఈ మూడు లేఖలలో, 

ఇగేే షియస బిషప్ (ఏక్వచనం), ప్రరసైీ టర్జ మర్యు 

డీక్న్ల గుర్ంచ్చ ప్రవాశడు, వారు గౌరవించబడాలన్స్ 

మర్యు క్టుట్యబడి ఉండాలన్స్ నొకిక  చెపాప రు. అతన 

బిషప్్న "లారు సా యంగా" (L.Eph 6:1; L.Mag 6:1; L.Tra 

2:1)తో సమానం చేస్తతడు; "అపోసట్యల్ట  కౌన్స్ట ల్" కు 

ప్రరసైీ టర (L.Mag 6:1; L.Tra 2:2); మర్యు డీక్ను 

సా యంగా ప్రీస్తత సేవకులకు (L.Mag 6:1) లేదా "యేస్త 

ప్రీస్తత రహస్తూ లు" (L.Tra 2:3). అతన చరి్ న్స్ "బిషప్ 

యొక్క  మనస్తట కు అనగుణంగా ప్రప్వర్ తంచమన్స్" 

(L.Eph 4:1) ఆజాప రంచాడు మర్యు "బిషప్ మర్యు 

ప్రరసైీ టరుు లేకుండా ఏమీ చేయవదాు" (L.Mag 7:1; cf 



L.Tra 2 :2). అతన ఒక్ బిషప్ ప్రపారనాకు ఎకుక వ శకి తన్స్ 

ఆపాదస్తతనే టుు అన్స్రస్తతంద (L.Eph 5:2), మర్యు 

బిషప్్కు భయప్డాలన్స్ కూడా సూచ్చంచాడు (L.Eph 6:1). 

అతన్స్ ప్రక్సడిట్, ఇగేే షియస తనకు అలాంటి విధేయత 

కోసం కాల్ చేయడు, కానీ అతన ఈ నరర్గల బిషప్ 

కాదు. అయినప్ప టిీ, ఇగేే షియస "నేన శిషుూ డిన్స్ 

మాప్రతమే ప్రపారంభించాన" (L.Eph 3:1); "నేన 

యోగుూ డనో కాదో నాకు తెలియదు" (L.Tra 4:2). 

క్రైసతవులు "బిషప్ (మర్యు ప్రరసైీ టరుు) లేకుండా ఏమీ 

చేయకూడదనే ఈ భావన ముఖూ ంగా అసహూ క్రమనద. 

"వీరు లేకుండా (బిషప్, ప్రరసైీ టరుు, డీక్ను)," అతన 

ప్రవాశడు. "ఏ సమూహానే్స్  చరి్  అన్స్ రలవలేము." (ఎల్. 

ప్రటా 3:1) నేన శిషుూ న్స్గా ఉండటమే ప్రపారంభించాన" 

(L.Eph 3:1); "నేన యోగుూ డనో కాదో నాకు తెలియదు" 

(L.Tra 4:2). క్రైసతవులు "బిషప్ లేకుండా ఏమీ 

చేయకూడదన్స్" ఈ భావన. (మర్యు ప్రపెసైీ టరుు) 

ముఖూ ంగా అసహూ క్రమనద. "ఇవి లేకుండా (బిషప్, 

ప్రరసైీ టరుు, డీక్ను)" అన్స్ ర్గశడు. "ఏ గుంప్పన చరి్  

అన్స్ రలవలేము." (ఎల్.ప్రటా 3:1) నేన శిషుూ న్స్గా 

ఉండటమే ప్రపారంభించాన" (L.Eph 3:1); "నేన 

యోగుూ డనో కాదో నాకు తెలియదు" (L.Tra 4:2). 

క్రైసతవులు "బిషప్ లేకుండా ఏమీ చేయకూడదన్స్" ఈ 

భావన. (మర్యు ప్రపెసైీ టరుు) ముఖూ ంగా 

అసహూ క్రమనద. "ఇవి లేకుండా (బిషప్, ప్రరసైీ టరుు, 

డీక్ను)" అన్స్ ర్గశడు. "ఏ గుంప్పన చరి్  అన్స్ 

రలవలేము." (ఎల్.ప్రటా 3:1) 

 

పాలీకార్్డ 47 

బైబిల్ సా యంగా ఎరసోక ప్ అనే ప్రీకు ప్దాలన 

సప షట్యంగా ఉప్యోగస్తతంద? (ప్రూ వేక్షకుడు, బిషప్) 

మర్యు ప్రరూూ టెర్టస (పెద,ా ప్రపెస్బైటర) ప్రసప రం 

మారుి కుంటారు. ఒక్ వూ కి త సంఘం యొక్క  ఒక్ వూ కి త 

(బిషప్) పాలన కోసం అపోసోట్యలిక్ బోధ్న యొక్క  సూచన 

కూడా లేదు, మొతతం నరరం లేదా ప్రపాంతం మాప్రతమే. 

అయినప్ప టిీ, మోనోరసోక ేట్ రండవ శత్వబంాలో 

ఉదు వించ్చంద మర్యు పాలీకారప  ఆ నరర పాలకులలో 

ఒక్ర్గా ేరొక నబడింద. తన ఏడు ప్రపామాణిక్మన, 

ఉన్స్కిలో ఉనే  అక్షర్గలలో, ఇగేే షియస ఆఫ్ 

ఆంటియోక్ ప్దేప్దే ఎరసోక ప్్న వేరు చేస్తర్గ? 

ప్రప్తూూ టెర్టస నండి, వార్న్స్ వరుసగా దేవున్స్ 

"మేనేజరుు" (ఓయికోనోమోస, ఛాంబర్లైన, రవరే ర, 



్స్తట్యవార ు) అన్స్ రలుసూత , ర్టమను 16:23లో ఎర్గసట్యస్కు 

వర్తంచే పౌర ప్దం; మర్యు "సహాయకులు" (paredroi, 

కొతత న్స్బంధ్నలో ఉప్యోగంచన్స్ ప్దం). పెదలాు 

బిషప్్కు సహాయకులు అనే ఈ ఆలోచనకు ప్రరంథంలో 

ఎటువంటి ఆధారం లేదు. క్రైసతవ మతం యొక్క  ర్టమన 

ప్రబాండ్జ్లో, బిషప్ తరప్పన మతక్రమ లు (బారట్యజం, 

క్మూూ న్స్యన మొదలైనవి) న్స్రా హించడాన్స్కి 

ప్రప్తేూ క్ంగా అధకారం క్లిగన మధ్ూ వరుతల యొక్క  

ప్రప్తేూ క్ తరరతగా ప్రరసైీ టర్జ అరి క్తా ంలోకి 

మారి బడింద. క్రైసతవులందరూ పూజారులుగా 

రలువబడే ప్రరంథంలో దీన్స్కి కూడా ఎటువంటి ఆధారం 

లేదు. ఆధున్స్క్ కాథలిక్, ఆంగ ుక్న మర్యు ఆరడాాక్ట  

చరి్ లలోన్స్ ప్రక్మానరతవాదులు మోనోరసోక ేట్ 

మర్యు పాప్స్తన్స్ సమర్ంాచడాన్స్కి ఇగేే షియస 

అక్షర్గలన రుజువు-ప్రరంధాలుగా ఉప్యోగస్తతరు. 

అపోసోట్యలిక్ వారసతా ం యొక్క  సిదాాంతంలో పాలీకారప  

ఒక్ ముఖూ మన లింక్్గా కూడా 

ఉప్యోగంచబడుుంద, ఇద అపసతలులకు తర్గ 

ఆర్ ునేషన దాా ర్గ అపాయింట్్మెంట్ యొక్క  ప్రలన్స్ 

గలుస్త కారణంగా బిషప్్లపై అధకారం ఉంటుందన్స్ 

సూచ్చస్తతంద. అక్క డ క్రైసతవులందరూ పూజారులు 

అంటారు. ఆధున్స్క్ కాథలిక్, ఆంగ ుక్న మర్యు 

ఆరడాాక్ట  చరి్ లలోన్స్ ప్రక్మానరతవాదులు 

మోనోరసోక ేట్ మర్యు పాప్స్తన్స్ సమర్ంాచడాన్స్కి 

ఇగేే షియస అక్షర్గలన రుజువు-ప్రరంధాలుగా 

ఉప్యోగస్తతరు. అపోసోట్యలిక్ వారసతా ం యొక్క  

సిదాాంతంలో పాలీకారప  ఒక్ ముఖూ మన లింక్్గా కూడా 

ఉప్యోగంచబడుుంద, ఇద అపసతలులకు తర్గ 

ఆర్ ునేషన దాా ర్గ అపాయింట్్మెంట్ యొక్క  ప్రలన్స్ 

గలుస్త కారణంగా బిషప్్లపై అధకారం ఉంటుందన్స్ 

సూచ్చస్తతంద. అక్క డ క్రైసతవులందరూ పూజారులు 

అంటారు. ఆధున్స్క్ కాథలిక్, ఆంగ ుక్న మర్యు 

ఆర్టాడాక్ట  చరి్ లలోన్స్ ప్రక్మానరతవాదులు 

మోనోరసోక ేట్ మర్యు పాప్స్తన్స్ సమర్ంాచడాన్స్కి 

ఇగేే షియస అక్షర్గలన ప్రపూఫ్-టెక్ట ి్లుగా 

ఉప్యోగస్తతరు. అపోసోట్యలిక్ వారసతా ం యొక్క  

సిదాాంతంలో పాలీకారప  ఒక్ ముఖూ మన లింక్్గా కూడా 

ఉప్యోగంచబడుుంద, ఇద అపసతలులకు తర్గ 

ఆర్ ునేషన దాా ర్గ అపాయింట్్మెంట్ యొక్క  ప్రలన్స్ 

గలుస్త కారణంగా బిషప్్లపై అధకారం ఉంటుందన్స్ 

సూచ్చస్తతంద. 



 

ముగంపు గమన్స్కలు 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Tanakh2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Torah3. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud4. 

http://www.godandscience.org/apologetics/bibleorigin.html5. 

http://www.godandscience.org/apologetics/bibleorigin.html6a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Masoretic_Text 6. ద న్యూ  అనలిటిక్ల్ 

బైబిల్ కింగ జ్యమ్ట  వెర షన, జాన ఎ డిక్ట న ప్బిుషింగ కో 1973 p. 37. ద 

న్యూ  టెసట్యమెంట్ డాకుూ మెంట్ట  - ఆర దే ర్లయబుల్?, ఇంటర-

వర్ట టీ ప్రపెస, FF ప్రూస p.108. ద న్యూ  టెసట్యమెంట్ డాకుూ మెంట్ట  - 

ఆర దే ర్లయబుల్?, ఇంటర-వర్ట టీ ప్రపెస, FF ప్రూస p. 24.9 (లూకా 

24:44.)10. బైబిల్ చర్ప్రత: బైబిల్ మనకు ఎలా వచ్చి ంద, వెస్తు ర్ంరర 

దాా ర్గ http://www. 

 

godandscience.org/apologetics/bibleorigin.html11. 

http://www.gregandsheila.com/ag/bible.htm12. 

www.licoc.org/TBS/Canonization మర్యు Translations.htm 

#Translating13. 

http://www.godandscience.org/apologetics/bibleorigin.html14. 

http://net.bible.org/dictionary.php?word=Latin%20Version,%20The%2

0Old15. www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  

వర ు ఇన ద ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర16. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర17. www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, 

ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర18. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర19. www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, 

ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర20. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇం్ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర21. www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, 

ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర22. 

en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls23. 

www.centuryone.com/25dssfacts.html24. బైబిల్ అనవాదం ఎ 

కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1325. 

www.faithfacts.gospelcom.net/maps_m.html26. న్యూ  ఇంటర్నే షనల్ 

వెర షన యొక్క  "ప్రబ్బఫ్ ప్రకిటిక్ల్ ర్వ్యూ " యొక్క  విమరశ , అకోట్యబర 1984 

సెసిల్ రైట్ దాా ర్గ. p 527. బైబిల్ అనవాదం ఎ కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, 

డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1328. బైబిల్ అనవాదం ఎ 

కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1329. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద ఇంీ ుష్ 

బైబిల్, ప్రగెగ మూర22. en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls23. 

www.centuryone.com/25dssfacts.html24. బైబిల్ అనవాదం ఎ 

కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1325. 

www.faithfacts.gospelcom.net/maps_m.html26. న్యూ  ఇంటర్నే షనల్ 

వెర షన యొక్క  "ప్రబ్బఫ్ ప్రకిటిక్ల్ ర్వ్యూ " యొక్క  విమరశ , అకోట్యబర 1984 

సెసిల్ రైట్ దాా ర్గ. p 527. బైబిల్ అనవాదం ఎ కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, 

డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1328. బైబిల్ అనవాదం ఎ 



కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1329. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద ఇంీ ుష్ 

బైబిల్, ప్రగెగ మూర22. en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls23. 

www.centuryone.com/25dssfacts.html24. బైబిల్ అనవాదం ఎ 

కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1325. 

www.faithfacts.gospelcom.net/maps_m.html26. న్యూ  ఇంటర్నే షనల్ 

వెర షన యొక్క  "ప్రబ్బఫ్ ప్రకిటిక్ల్ ర్వ్యూ " యొక్క  విమరశ , అకోట్యబర 1984 

సెసిల్ రైట్ దాా ర్గ. p 527. బైబిల్ అనవాదం ఎ కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, 

డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1328. బైబిల్ అనవాదం ఎ 

కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1329. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1325. 

www.faithfacts.gospelcom.net/maps_m.html26. న్యూ  ఇంటర్నే షనల్ 

వెర షన యొక్క  "ప్రబ్బఫ్ ప్రకిటిక్ల్ ర్వ్యూ " యొక్క  విమరశ , అకోట్యబర 1984 

సెసిల్ రైట్ దాా ర్గ. p 527. బైబిల్ అనవాదం ఎ కాం్పెుక్ట  ప్రపాబుమ్, 

డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1328. బైబిల్ అనవాదం ఎ 

కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1329. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1325. 

www.faithfacts.gospelcom.net/maps_m.html26. న్యూ  ఇంటర్నే షనల్ 

వెర షన యొక్క  "ప్రబ్బఫ్ ప్రకిటిక్ల్ ర్వ్యూ " యొక్క  విమరశ , అకోట్యబర 1984 

సెసిల్ రైట్ దాా ర్గ. p 527. బైబిల్ అనవాదం ఎ కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, 

డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1328. బైబిల్ అనవాదం ఎ 

కాంపెుక్ట  ప్రపాబుమ్, డిక్ ్స్్తినోూ , ద ర్సోట్యరర మే/జూన 1985 p.1329. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర 

30. http://www.answers.org/bible/canonicity.html31. http://gbgm-

umc.org/umw/bible/outside.stm32. 

http://www.straightdope.com/mailbag/mbible5.html 

 
33. 

http://www.licoc.org/TBS/Canonization%20and%20Translations.htm34

. 

www.licoc.org/TBS/Canonization%20and%20Translations.htm#Transl

ating34a. www.en.wikipedia.org/wiki/Bibles#The_New_Testament, 

Wikipedia Encyclopedia, Bible-The New Testament34a 

http://en.wikipedia.org/wiki/King_James_Version_of_the_Bible35. 

http://www.licoc.org/TBS/Canonization%20and%20Translations.htm36

. 

http://www.licoc.org/TBS/Canonization%20and%20Translations.htm37

. 

http://www.licoc.org/TBS/Canonization%20and%20Translations.htm38

. www.zianet.com/maxey/versions.htm సంసక రణల వీక్షణ - కింగ 

జ్యమ్ట  వెర షన, అల్ మాీట 39. www.zianet.com/maxey/versions.htm 

సంసక రణల వీక్షణ-న్యూ  ఇంటర్నే షనల్ వెర షన, Al Maxey40. 

www.zianet.com/maxey/versions.htm సంసక రణల దృశూ ం - లివింగ 

బైబిల్, అల్ మాీట 41. www.zianet.com/maxey/versions.htm 



సంసక రణల వీక్షణ - న్యూ  అమెర్క్న ్స్తట్య ండర ు, అల్ మాీట 42. 

www.zianet.com/maxey/versions.htm సంసక రణల దృశూ ం - న్యూ  

వరల్ు ప్రటానట ్లేషన, అల్ మాీట 43. 

www.gregandsheila.com/ag/bible.htm, ద హిసట్యర్జ ఆఫ్ గాడ్జట  వర ు ఇన ద 

ఇంీ ుష్ బైబిల్, ప్రగెగ మూర44. 

http://en.wikipedia.org/wiki/God's_Word_(bible_translation)45. 

http://www.peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia73.htm46. 

http://www.peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia80.htm 

 

47.http://www.peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia88.htm 

 

 

 

http://www.peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia88.htm

