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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  
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"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 . 
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Creation Before The Genesis 

Creation 

Introduction 

How did everything begin? Where did everything come 

from? How do we explain galaxies that are trillions of light 

years away? When were Heaven, Hell, Angles and Demons 

created? Were they created before the Genesis creation? 
 

We begin to see that the source of everything is a 

supernatural source that is of supreme power, an intellect 

and a source that has a morality with ethics.   

 

 

ప్రకియేషన బిఫోర ద జెనెసిస్ ప్రకియేషన 

పరిచయం 

ప్రప్తదీ ఎలా ప్రపారంభమంద? ప్రప్తదీ ఎక్క డ నండి 

వచ్చి ంద? ప్రటిలియను కాంత సంవతట ర్గల దూరంలో 

ఉనే  గెలాీట లన ఎలా వివర్స్తతము? సా రంా, నరక్ం, 

కోణాలు మర్యు దెయాూ లు ఎప్పప డు 

సృష్ట్యంచబడాాయి? వారు ఆదకాండము సృష్ట్యకి ముందు 

సృష్ట్యంచబడాార్గ? 
 



It is difficult for our finite mind to comprehend the concept of no 

beginning and no ending, ETERNITY.  But GOD is omnipresent; 

that is He has always been, is now and always will be.  History 

shows all civilizations have worshipped some type of superior 

being and believed in a life beyond the earthly life. Solomon 

stated that God put this yearning in man.  in “He has also set 

eternity in the hearts of men; yet they cannot fathom what God 

has done from beginning to end.” (Eccl 3:11-12) 
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Chapter 1 

Heaven and Hell 
 

Was Heaven created or has it always existed? 

 

The celestial Heaven is the abode of God. Since God is 

omnipresent, always present, and since Heaven is His abode, 

then Heaven must have always existed. This is the heaven 

where the righteous will live eternally. But angels were present 

when “God created the non-celestial heavens and the earth” as 

indicated by the question God asked Job. “Where were you 

when I made the earth's foundation? …  cornerstone in place 

while the morning stars sang together and all the angels shouted 

with joy?” (Job 38:4-7)  

 

Comment: Therefore, the morning stars and angels were 

present at creation. It is uncertain when God created them.  

 

Heaven as the abode of God should not be confused with 

the: 

a. Aerial heaven referring to the atmospheric heavens, 

as "birds of heaven" or "clouds of heaven." 

(Matthew 6:26; 8:20; Acts 10:12; 11:6; James 5:18) 

 

b. Sidereal heavens, the region of the "sun," "moon," 

and "stars." (Genesis 1:14-16; Psalm 8:3-4; 

Matthew 24:29,35; Mark 13:15,31; Hebrews 11:12; 

Revelation 6:14; 20:11) 

 
What about Hell, has it always been in existence or was it 

created?  

 

With the heavenly creation of righteous spirit beings, angels, 

there was no need for Hell until Satan, and his angles rebelled. 

“For if God did not spare angels when they sinned, but cast 

them into hell and committed them to chains of gloomy 

darkness to be kept until the judgment.” (2 Peter 2:4-5)  

 

Comment: The word “Hell” is translated from the Greek 

word Tartaroósas and tartaroo which Strong’s Concordance 

gives its meaning as “the deepest abyss of Hades; to 

incarcerate in eternal torment.”  Therefore, it appears the 

ప్రప్తదాన్స్ీ మూలం ఒక్ అతంప్రదయ మూలం, అద 

అుూ నే త శకి త, తెలివి మర్యు నీతతో కూడిన నైతక్త 

క్లిగిన మూలం అన్స్ మనం చూడటం ప్రపారంభిస్తతము. 

 

ప్రపారంభం మర్యు ముగింప్ప లేదు, శశా తతా ం అనే 

భావనన మన ప్ర్మిత మనస్తట  ప్రరహంచడం క్షట్యం. కానీ 

దేవుడు సరా వాూ ర; అంటే అతన ఎప్పప డూ ఉనేా డు, 

ఇప్పప డు ఉనేా డు మర్యు ఎలుప్పప డూ ఉంటాడు. అన్స్ే  

నారర్క్తలు ఏదో ఒక్ రక్మన ఉనే తమన జీవిన్స్ 

పూజంచాయన్స్ మర్యు భూసంబంధ్మన జీవిత్వన్స్కి 

మించ్చన జీవిత్వన్స్ే  విశా సించాయన్స్ చర్ప్రత చూరస్తతంద. 

దేవుడు ఈ కోర్క్న మన్స్ష్లో ఉంచాడన్స్ సోలమన 

పేర్కక నాే డు. లో “ఆయన మనష్యూ ల హృదయాలలో 

శశా తతా్వ న్స్ే  కూడా ఉంచాడు; అయినప్ప టిీ దేవుడు 

మొదటి నండి చ్చవర్ వరకు ఏమి చేస్తడో వారు ప్రరహంచలేరు. 

(ప్రప్సంగి 3:11-12) 

 

విషయ సూచ్చక్ 

సా రమాు మర్యు నరక్ము   

యెహోవా దేవదూతలు  

దేవదూతలు    

ర్గక్షస్తలు   

 

 

1 వ అధాూ యము 

సా రమాు మర్యు నరక్ము 
 

స్వ ర్గం స్ృష్టంచబడందా లేదా అది ఎల్లప్పు డూ 

ఉన్స్ిలో ఉందా? 

 

ఖగోళ సా రంా భరవంున్స్ న్స్వాసం. భరవంుడు సరా వాూ ర, 

ఎలువేళలా ఉనాే డు, మర్యు సా రంా అతన్స్ న్స్వాసం 

కాబటిట్య, సా రంా ఎలుప్పప డూ ఉన్స్కిలో ఉండాలి. నీతమంులు 

శశా తంగా జీవించే సా రంా ఇదే. కానీ “దేవుడు 

సృష్ట్యంచ్చనప్పప డు దేవదూతలు ఉనాే రుఖగోళం 

కాన్స్దఆకాశం మర్యు భూమి” అన్స్ దేవుడు యోబున 

అడిగిన ప్రప్శే  దాా ర్గ సూచ్చంచబడింద. “నేన భూమికి 

ప్పనాద వేసినప్పప డు నవుా  ఎక్క డ ఉనేా వు? … ఉదయప్ప 

నక్షప్రత్వలు క్లిసి పాడినప్పప డు మర్యు దేవదూతలందరూ 

ఆనందంతో అర్చ్చనప్పప డు మూలసతంభం ఉంద?” (యోబు 
38:4-7) 

 

వ్యూ ఖ్ూ :కాబటిట్య, సృష్ట్యలో ఉదయం నక్షప్రత్వలు మర్యు 

దేవదూతలు ఉనాే రు. దేవుడు వాటిన్స్ ఎప్పప డు 

సృష్ట్యంచాడో అన్స్శి్చ తంగా ఉంద. 

 



rebellious angels are sent to the Tartarus side of Hades, a 

temporary abode until they are sent to everlasting torment, 

Hell. 

 

“The angels who did not stay within their own position of 

authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal 

chains under gloomy darkness until the judgment of the great 

day.” (Jude 6)  

 

Comment: Whenever Hell was created, it was established 

and reserved for the rebellious and wicked at their second 

death. Some other descriptions are:  

1. "furnace of fire; [where] there shall be weeping and 

gnashing of teeth." (Matthew 13:42) 

2. "the eternal fire which is prepared for the devil and his 

angels." (Matthew 25:41) 

3. "perdition," (destruction) not of the unrighteous. 

(Philippians 3:19) 

4. "eternal destruction from the face of the Lord and from 

the glory of his might." (2 Thessalonians 1:9) 

5. "the second death." (Revelation 2:11) 

6. "cast alive into the lake of fire and brimstone, … 

tormented day and night for ever and ever." 

(Revelation 20:10) 

7. "lake that burns with fire and brimstone, sulfur." 

(Revelation 21:8) 

 

Chapter 2 

The Angel Of Jehovah 

When Moses wanted to know God’s name so that he could 

tell his Hebrew brethren in Egypt, God said he was “I AM 

THAT I AM”, and in shortened form when He spoke of 

himself as I AM. (Exodus 3:14) Then he said to tell the 

elders of Israel that Jehovah, the God of their fathers had 

appeared unto him. The difference is that God spoke of 

himself subjectively, in the first person (I AM), whereas 

Moses would speak of him objectively, in the third person 

(HE [WHO] IS = Jehovah). 

While there are multitudes of angels of God, "the angel of 

Jehovah" or "of God" seems to be (a) distinct from the other 

angels, and (b) much of the time is equated with God 

himself, as if one of the members of the Godhead and likely 

is the one called "the angel of his presence" (literally, "of 

his face") in Isaiah 63:9. 

“The angel of Jehovah" or "of God" in the Old Testament 

could well have been the member of the Godhead that later 

became incarnate as Jesus Christ (John 1:1-3,14  

Old Testament references 
(a) Genesis 16:7-14: "The angel of Jehovah" appeared to 

Hagar, the handmaid of Sarai, when she was fleeing from 

భరవంున్స్ న్స్వాససలామన సా రా్గనే్స్  వీటితో 

అయోమయం చేయకూడదు: 

a. వాత్వవరణ సా రా్గనే్స్  "సా రపా్ప ప్క్షులు" లేదా 

"సా రపా్ప మేఘాలు"గా సూచ్చస్తతనే  వైమాన్స్క్ 

సా రంా. (మతతయి 6:26; 8:20; అపసతలుల 

కారూ ములు 10:12; 11:6; జ్యమ్సట  5:18) 

 

b. సైప్రడియల్ సా రంా, "సూరుూ డు," "చంప్రదుడు" 

మర్యు "నక్షప్రత్వల" ప్రపాంతం. (ఆదకాండము 

1:14-16; ీర తన 8:3-4; మతతయి 24:29,35; మారుక  

13:15,31; హెప్రబ్బయులు 11:12; ప్రప్క్టన 6:14; 

20:11) 

 

నర్కం గురించి ఏమిటి, ఇది ఎల్లప్పు డూ ఉన్స్ిలో ఉందా 

లేదా స్ృష్టంచబడందా? 

 

నీతమంులైన ఆతమ  జీవులు, దేవదూతల సా రపా్ప సృష్ట్యతో, 

స్తత్వన వరకు నరక్ం అవసరం లేదు, మర్యు అతన్స్ 

కోణాలు తరుగుబాటు చేశయి. "దేవదూతలు పాప్ం 

చేసినప్పప డు దేవుడు వార్న్స్ విడిచ్చపెటట్యక్పోతే, వార్న్స్ 

నరక్ంలో ప్డవేసి, తరుప  వరకు ఉంచబడటాన్స్కి చీక్టి 

చీక్టి గలుస్తలకు వార్న్స్ అప్ప గించ్చనటుయితే." (2 పేురు 

2:4-5) 

 

వ్యూ ఖ్ూ : "హెల్" అనే ప్దం ప్రీకు ప్దం టార్గట్యర్టస్తస్ 

మర్యు టార్గట్యరూ నండి అనవదంచబడింద, దీన్స్కి 

స్టస్తట్య ంగ్సట  క్నాక ర్డనాట  దాన్స్ అరా్గన్స్ే  "హేడిస్ యొక్క  లోతైన 

అగాధ్ం; శశా తమన హంసలో ఖైదు చేయడాన్స్కి. 

అందువలు, తరుగుబాటు చేసే దేవదూతలు హేడిస్ 

యొక్క  టారట్యరస్ వైప్పకు ప్ంప్బడాారు, వారు శశా తమన 

హంసకు, నరకాన్స్కి ప్ంప్బడే వరకు త్వత్వక లిక్ న్స్వాసం. 

 

"దేవదూతలు తమ సా ంత అధికార ్సా్తనములో 

ఉండకుండా, వార్ సరైన న్స్వాస్తన్స్ే  విడిచ్చపెటాట్యరు, అతన 

గప్ప  ర్టజు తరుప  వరకు చీక్టి చీక్టిలో శశా తమన 

సంకెళళ లో ఉంచాడు." (జూడ్జ 6) 

 

వ్యూ ఖ్ూ : హెల్ సృష్ట్యంచబడినప్పప డలాు , అద వార్ 

ర్డండవ మరణంలో తరుగుబాటుదారులు మర్యు 

దుర్గమ రాుల కోసం ్సా్తరంచబడింద మర్యు 

ప్రప్తేూ కించబడింద. కొన్స్ే  ఇతర వివరణలు: 

1. "అగిే  కొలిమి; ఏడుప్ప మర్యు ప్ళ్ళళ  కొరుకుతూ 

ఉంటుంద." (మతతయి 13:42) 

2. "డెవిల్ మర్యు అతన్స్ దేవదూతల కోసం తయారు 

చేయబడిన శశా తమన అగిే ." (మతతయి 25:41) 

3. "వినాశనం," (విధా్ ంసం) అధ్రమ ం కాదు. 

(ఫిలిప్పప యులు 3:19) 



her mistress, and instructed her to return. "and she called 

the name of Jehovah that spake unto her, Thou art a God 

that seeth." 

(b) Genesis 18:1 - 19:28: Three "men" appeared to 

Abraham, one of whom is identified as "Jehovah" (18:13-

33; 19:27) – a member of the Godhead; and the other two, 

called "angels" (19:1,15), went into Sodom and visited 

Abraham’s nephew, Lot, delivering him and his family 

from the destruction of that city. 

(c) Genesis 21:8-20: "and the angel of God called to Hagar 

out of heaven [on a later occasion], and said unto her, What 

aileth thee, Hagar? For God has heard the voice of the lad 

where he is. Arise, lift up the lad, and hold him in thy hand; 

for I will make him a great nation.” (vs. 17-18) 

(d) Genesis 22:1-19: "And the angel of Jehovah called unto 

him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he 

said, Lay not thy hand on the lad, … for now I know thou 

fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine 

only son, from me. … and the angel of Jehovah called 

Abraham a second time out of heaven, and said, By myself 

have I sworn, saith Jehovah, because thou hast done this 

thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in 

blessing I will bless thee," etc. (vs.11-17) 

(e) Genesis 24: 1-67: Abraham’s language to his servant 

whom he was sending to the city of Nahor in Mesopotamia 

to obtain a wife for his son Isaac: "Jehovah, the God of 

heaven, who took me from my father’s house, and from the 

land of my nativity, and who spake unto me, and who sware 

unto me, saying, unto thy seed will I give this land; he will 

send his angel before thee, and thou shalt take a wife for 

my son from thence." (v.7; cf. v.40) 

Comment: The writer (Moses) is using a figure of 

speech called prolepsis, in which a thing is spoken of 

before its time, as in speaking of Nero when he was a 

boy, though he was not emperor when a boy. In like 

manner, Abraham at the time referred to in the narrative 

under consideration did not know God by the name 

Jehovah, but as God almighty (Heb. El Shadddai) 

(Exodus 6:2-3) – though the writer did know it.  

(f) Genesis 31: 3-16: "and Jehovah spake unto Jacob, 

Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and 

I will be with thee … And the angel of God said unto me in 

a dream Jacob: … and he said [according to Jacob’s 

report to his wives], … I am the God of Bethel [28:10-22], 

where thou anointedst a pillar, where thou vow a vow unto 

me: now arise, get thee out from this land, and return unto 

the land of thy nativity." (vs.3-13) 

(g) Genesis 48:15-16: "And he blessed Joseph, and said, 

the God before whom my fathers Abraham and Isaac did 

4. "ప్రప్భువు ముఖం నండి మర్యు అతన్స్ శకి త మహమ 

నండి శశా తమన విధా్ ంసం." (2 

థెసట లొనీక్యులు 1:9) 

5. "ర్డండవ మరణం." (ప్రప్క్టన 2:11) 

6. "అగిే  మర్యు రంధ్క్ం సరస్తట లోకి సజీవంగా 

విసిర్వేయబడింద, … ఎప్ప టిీ మర్యు ఎప్ప టిీ 

ప్రలు మర్యు ర్గప్రత హంసించబడింద." (ప్రప్క్టన 

20:10) 

7. "అగిే  మర్యు రంధ్క్ం, సల్ ర్తో మండే 

సరస్తట ." (ప్రప్క్టన 21:8) 

 

అధాూ యం 2 

యెహోవా దేవదూత 

మోషే ఈజప్పట్యలోన్స్ తన హీప్రూ సహోదరులకు 

చెప్ప రలిగేలా దేవున్స్ పేరు 

తెలుస్తకోవాలనకునే ప్పప డు, దేవుడు "నేనే నేన" అన్స్ 

చెపాప డు, మర్యు అతన తనన త్వన నేనే అన్స్ 

చెరప నప్పప డు సంక్షిప్త రూప్ంలో చెపాప డు. 

(న్స్రమాకాండము 3:14) తరా్గ త ఇప్రశయేలు పెదదలకు 

వార్ రతరుల దేవుడైన యెహోవా తనకు 

ప్రప్తూ క్షమయాూ డన్స్ చెప్ప మన్స్ చెపాప డు. తేడా 

ఏమిటంటే, దేవుడు తన గుర్ంచ్చ ఆత్వమ ప్రశయంగా 

మాటాుడాడు, మొదటి వూ కి త (నేన)లో, మోషే అతన్స్ 

గుర్ంచ్చ న్స్ష్పప క్షిక్ంగా మాటాుడత్వడు, మూడవ వూ కి తలో 

(అతన [WHO] IS = యెహోవా). 

అనేక్మంద దేవున్స్ దూతలు ఉనే ప్ప టిీ, "యెహోవా 

యొక్క  దూత" లేదా "దేవున్స్ యొక్క  దూత" (ఎ) ఇతర 

దేవదూతల నండి భినే ంగా ఉనే టుు అన్స్రస్తతంద 

మర్యు (బి) ఎకుక వ సమయం దేవున్స్తో సమానంగా 

ఉంటుంద. యెషయా 63:9లో "అతన్స్ సన్స్ే ధి యొక్క  

దేవదూత" (అక్షర్గలా, "అతన్స్ ముఖం") అన్స్ రలవబడే 

దేవత యొక్క  సభుూ లు. 

పాత న్స్బంధ్నలో "యెహోవా యొక్క  దూత" లేదా 

"దేవున్స్" దేవత యొక్క  సభుూ డు కావచుి , అద 

తరువాత యేస్తప్రీస్తతగా అవతర్ంచ్చంద (యోహాన 1:1-

3,14 

పాత న్స్బంధ్న సూచనలు 



walk, the God who hath fed me all my life long unto this 

day, the angel who hath redeemed me from all evil, bless 

the lads; and let my name be named on them, and the name 

of my fathers Abraham and Isaac; and let them grow into 

a multitude in the midst of the earth." (vs.15-16) 

Comment: This was Jacob (Israel) blessing his son 

Joseph and his grandsons Ephraim and Manasseh. The 

"angel" here is the "angel of God" in (f) above, and is 

equated with God himself, hence as being a member of 

the Godhead.  

(h) Exodus 3:1-22: "And the angel of Jehovah appeared 

unto him [Moses] in a flame of fire out of the midst of a 

bush: and he looked, and behold, the bush burned with fire, 

and the bush was not consumed. And Moses said, I will turn 

aside now, and see this great sight, why the bush is not 

burnt. And when Jehovah saw that he turned aside to see, 

God called unto him out of the midst of the bush, and said, 

Moses, Moses. And he said, Here am I … Moreover, he 

said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the 

God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his 

face; for he was afraid to look upon God. And Jehovah 

said, I have surely seen the affliction of my people that are 

in Egypt," etc. (vs.2-7a) 

Comment: The "angel of Jehovah," "Jehovah," and 

"God," are equated in this passage. 

(i) Exodus 13: 21-22: "And Jehovah went before them [the 

Israelites in their journey from Egypt to the land of 

Canaan] by day in a pillar of cloud, to lead them by the 

way, and by night in a pillar of fire, to give them light; that 

they might go by day and by night: the pillar of cloud by 

day, and the pillar of fire by night, departed not from before 

the people." 

(j) Exodus 23:20-23: "Behold, I [Jehovah] send an angel 

before thee, to keep thee by the way, and to bring thee into 

the place which I have prepared. Take ye heed before him, 

and harken unto his voice; provoke him not; for he will not 

pardon you transgression: for my name is in him. But if 

thou shalt indeed hearken unto his voice, and do all that I 

speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an 

adversary unto thine adversaries. For mine angel shall go 

before thee."  

Comment on Exodus 32 -33:  

After a sinful episode at Mount Sinai on the way to 

Canaan (Exodus 32-33), God severely punishes Israel 

and threatened to consume them and make a great nation 

of Moses in their stead. Moses interceded and God 

agreed to let them live and go on to Canaan, promising 

to send "mine angel" before them and drive out the 

inhabitants of the land (Exodus 32:34) but not without 

first saying, "I will not go up in the midst of thee; for 

(ఎ) ఆదకాండము 16:7-14: "యెహోవా దూత" స్తర్గయి 

దాసి అయిన హారర తన యజమానర్గలు నండి 

పార్పోునే ప్పప డు ఆమెకు క్న్స్రంచ్చ, ఆమెన తర్గి 

రమమ న్స్ ఆదేశ్చంచాడు. "మర్యు ఆమె తనతో మాటాుడిన 

యెహోవా పేరున రలిచ్చంద, నీవు చూసే దేవుడవు." 

(బి) ఆదకాండము 18:1 - 19:28: అప్రబహాముకు ముగుారు 

"ప్పరుష్యలు" క్న్స్రంచారు, వార్లో ఒక్రు "యెహోవా" 

(18:13-33; 19:27)గా గుర్తంచబడాారు - దైవతా ం యొక్క  

సభుూ డు; మర్యు "దేవదూతలు" అన్స్ రలువబడే 

మిగిలిన ఇదదరు (19:1,15), సొదొమలోకి వెళ్లు అప్రబహం 

మేనలుుడు లోున సందర్శ ంచ్చ, ఆ నరరం నాశనం 

నండి అతన్స్న్స్ మర్యు అతన్స్ కుటుంబాన్స్ే  

విడిరంచారు. 

(సి) ఆదకాండము 21:8-20: "మర్యు దేవున్స్ దూత 

సా రంా నండి హారర్న రలిచ్చ, ఆమెతో ఇలా అనేా డు: 

హారర, నీకు ఏమి వచ్చి ంద? దేవుడు ఆ కుప్రర్గడి సా ర్గన్స్ే  

ఎక్క డ వినేా డు? అతడు లేచ్చ, కుప్రర్గడిన్స్ పైకి లేర, నీ 

చేతలో ప్టుట్యకో, నేన వాన్స్న్స్ గప్ప  జనముగా చేస్తతన.” 

(వర్డట స్ 17-18) 

(డి) ఆదకాండము 22: 1-19: "మర్యు యెహోవా దూత 

ప్రలోక్ం నండి అతన్స్న్స్ రలిచ్చ, అప్రబాహాము, 

అప్రబాహాము అన్స్ చెపాప డు: మర్యు అతన ఇలా 

అనేా డు: "ఆ కుప్రర్గడిపై చేయి వేయవదుద, ఎందుక్ంటే 

మీరు దేవున్స్కి భయప్డుునేా రన్స్ నాకు తెలుస్త. , నీ 

ఒక్క గానొక్క  కుమారుడైన నీ కుమారుణి ి నీవు నాకు 

అడుాకోలేదు కాబటిట్య. … మర్యు యెహోవా దూత 

అప్రబాహామున ర్డండవస్తర్ ప్రలోక్ం నండి రలిచ్చ, 

“నీవు ఈ ప్న్స్ చేశవు కాబటిట్య నేన ప్రప్మాణం చేశన, అన్స్ 

యెహోవా చెప్పతనేా డు. మర్యు నేన న్స్నే  

ఆశీరా దస్తతనన్స్ నీ ఒక్క గానొక్క  కుమారుడైన నీ 

కొడుకున అడుాకోలేదు" మొదలైనవి (vs.11-17) 

(ఇ) ఆదకాండము 24: 1-67: అప్రబాహాము తన 

కుమారుడైన ఇస్తట కుకు భారూ న పందుటకు 

మెసొపటేమియాలోన్స్ నాహోర నరర్గన్స్కి ప్ంప్పునే  

తన సేవకుడికి ప్లికిన భాష: "నా తంప్రడి ఇంటి నండి 

ననే  తస్తకునే  ప్రలోక్ దేవుడైన యెహోవా , 

మర్యు నా జనమ సలాం నండి, మర్యు నాతో 

మాటాుడిన మర్యు నాతో ప్రప్మాణం చేసిన వారు, "నీ 

సంత్వనాన్స్కి నేన ఈ భూమిన్స్ ఇస్తతన; అతన తన 



thou art a stiff-necked people; lest I consume thee in the 

way." (Exodus 33:3b) 

"When the people heard these evil tidings [of 33:1-3], 

they mourned: and no man did put on him ornaments. 

And Jehovah said unto Moses, say unto the children of 

Israel, Ye are a stiff-necked people; if I go up in the 

midst of thee for one moment, I shall consume thee; 

therefore. now put off thy ornaments from thee, that I 

may know what to do unto thee." They mourned, and 

stripped themselves of their ornaments, never wearing 

them again, and God did not "consume" them. He also 

further reversed himself, promising Moses, "My 

presence shall go with thee, and I will give thee rest." 

Moses replied, "If thy presence go not with me, carry us 

not up hence." And he asked that God show him His 

glory as assurance that he and the people had found 

favor in His sight and would have his presence on their 

journey. In response, God had Moses to go into the cleft 

of a rock while his glory passed by, and then to see his 

back but not his face. (33:4-23) 

As a sequel, we note in the book of Deuteronomy that 

after Israel had arrived nearly 40 years later east of the 

Jordan River, Moses in his farewell address shortly 

before his death and Joshua’s leading them westward 

across Jordan into Canaan, recounted various 

outstanding incidents that occurred along the way, 

showing how Jehovah had indeed been with them all the 

while notwithstanding their intransigence time after 

time after time and his punishing them in various ways. 

And in 1:32-33, Moses was recounting how he had said 

to them at Kadesh-Barnea, "Jehovah your God … went 

before you in the way, to seek you out a place to pitch 

your tents in, in fire by night, to show you by what way 

ye should go, and in the cloud by day" – which was the 

very thing God had promised before the above-

mentioned sinful episode at Sinai (and verifies our 

analysis above of Exodus 32-33). But the adult 

generation had so rebelled at Kadesh, near the border of 

Canaan, that God punished them by postponing 

entrance into Canaan until 40 years after their leaving 

Egypt, when all the rebels would have died in the 

wilderness.  

End Comment on Exodus 32-33 

(k) While Israel was encamped in the plains of Moab east 

of the Jordan opposite Jericho, "the angel of Jehovah" was 

involved in preventing the greedy prophet Balaam from 

cursing the Israelites for the Moabite king Balak. (Numbers 

22:22-38) And in vs.35-38 "the angel of Jehovah" and 

"God" seem to be equated.  

దేవదూతన మీ ముందు ప్ంప్పత్వడు, మర్యు మీరు నా 

కొడుకు కోసం ఒక్ భారూ న తస్తకుంటారు." అక్క డ 

నండి." (v.7; cf. v.40) 

వ్యూ ఖ్ూ : రచయిత (మోసెస్) ప్రపోలెరట స్ అన్స్ 

రలువబడే ఒక్ స్పప చ్ ఫిరర్న్స్ ఉప్యోగిస్తతనేా రు, 

దీన్స్లో ఒక్ విషయం దాన్స్ కాలాన్స్కి ముందు 

మాటాుడబడుుంద, బాలుడిగా ఉనే ప్పప డు నీర్ట 

గుర్ంచ్చ మాటాుడినటుు, అతన బాలుడిగా 

ఉనే ప్పప డు చప్రక్వర్ త కానప్ప టిీ. అదే విధ్ంగా, 

ప్ర్శీలనలో ఉనే  క్థనంలో ప్రప్స్తతవించబడిన 

సమయంలో అప్రబహం దేవుణి ి యెహోవా అనే 

పేరుతో తెలుస్తకోలేదు, కానీ సరా శకి తమంుడైన 

దేవుడు (హెప్రబ్బ. ఎల్ షదాదయ్) (న్స్రమాకాండము 6:2-

3) - రచయితకు అద తెలుస్త. 

(f) ఆదకాండము 31: 3-16: "మర్యు యెహోవా 

యాకోబుతో ఇలా చెపాప డు, నీ రతరుల దేశన్స్కి 

మర్యు నీ బంధువుల వదదకు తర్గి వెళ్ళళ ; నేన నీకు 

తోడుగా ఉంటాన ... మర్యు దేవున్స్ దూత క్లలో జాక్బ 

నాతో ఇలా అనేా డు: … మర్యు అతన [తన 

భారూ లకు జాక్బ యొక్క  న్స్వేదక్ ప్రప్కారం], ... నేన 

బేతేలుకు దేవుడన [28:10-22], అక్క డ నీవు ఒక్ 

్సతంభానే్స్  అభిషేకించావు, అక్క డ నీవు నాకు ప్రప్మాణం 

చేశవు: ఇప్పప డు లేచ్చ, నండి బయటికి వెళ్ళు  ఈ భూమి, 

మర్యు మీ ప్పటిట్యన భూమికి తర్గి వెళ్ళళ ." (vs.3-13) 

(g) ఆదకాండము 48:15-16: "మర్యు అతన 

యోసేప్పన ఆశీరా దంచ్చ, నా తంప్రడులు అప్రబహాము 

మర్యు ఇస్తట కు ముందు నడిచ్చన దేవుడు, ఈ ర్టజు 

వరకు నా జీవితమంత్వ ననే  పోష్ంచ్చన దేవుడు, 

విమోచ్చంచ్చన దేవదూత అన్స్ చెపాప డు. నేన అన్స్ే  

చెడులనండి, ఆ కుప్రర్గళున ఆశీరా దంచుము; వార్పై 

నా పేరున, నా తంప్రడులైన అప్రబాహాము మర్యు 

ఇస్తట కు పేరున వార్పై పెటట్యవలెన; మర్యు వారు 

భూమి మధ్ూ లో అనేకులుగా ఎదరన్స్వా ండి." (vs.15-16) 

వ్యూ ఖ్ూ : ఇద జాక్బ (ఇప్రజాయెల్) తన కుమారుడు 

జోసెఫ్ మర్యు అతన్స్ మనవళ్ళు  ఎప్రఫాయిమ్స 

మర్యు మనషేలేన ఆశీరా దంచడం. ఇక్క డ 

"దేవదూత" పైన (ఎఫ్)లో "దేవున్స్ దూత", మర్యు 



 (l) After Israel was settled in Canaan, "the angel of 

Jehovah" appeared from time to time to different persons 

for special purposes:  

a) To Israel at Bochim, to rebuke them for not having 

driven out the inhabitants of Canaan to the extent 

commanded them – and identified himself as the one 

who had brought them out of Egypt. (Judges 2:1-5) 

b) to Gideon in Ophrah, to appoint him to deliver Israel 

from the Midianite oppression – and is identified as 

Jehovah. (Judges 6"11-14) 

c) to the wife of Manoah, and later to Manoah, to foretell 

their becoming the parents of Samson – and they came 

to realize that they had seen God. (Judges 13:2-25) 

d) to David by the threshing floor of Araunah, after 

staying a pestilence brought on by David’s numbering 

the people as for war without divine authorization, and 

where David confessed to him his sin. (2 Samuel 24:15-

17; cf. 1 Chronicles 21:18-27)  

e) to Elijah, in wilderness south of Beer-sheba while 

fleeing to Horeb from wicked Jezebel in Jezreel after 

slaying the false prophets she had been supporting. (1 

Kings 19:1-8) 

f) to Elijah again later, regarding a mission to king 

Ahaziah in Samaria, who was seeking information of 

Baal-zebub, the god of Ekron. (2 Kings 1:1-16) 

g) to the camp of the Assryians just outside Jerusalem, 

to smite it and save the city from attack and destruction. 

(2 Kings 19:35-36) 

h) it the prophet Zachariah, near the end of Judah’s exile 

in Babylonia, to apprise him of it and make known 

pertinent information, as related in the first six chapters 

of the Book of Zachariah. He is called "the angel that 

talked with me" and "the angel of Jehovah." (the latter 

in 1:11, 12: 3:1, 5, 6) 

Comment: While (4) through (8) do not identify "the 

angel of Jehovah" any further as in prior references, 

there is nothing in their contexts to prohibit them from 

likewise referring to a member of the Godhead rather 

than a created angel sent by Jehovah. And the same is 

true in regard to the remaining three scriptures that 

mention "the angel of Jehovah" without reference to any 

specific occasion of service – namely, Psalm 34:7; 

35:5,6 – but do have reference to their ministry in behalf 

of God’s saints, as do the others.  

New Testament references 

భరవంున్స్తో సమానం, అందుకే భరవంున్స్ 

సభుూ డు. 

(h) న్స్రమాకాండము 3: 1-22: "మర్యు యెహోవా దూత 

అతన్స్కి [మోషే] ఒక్ పద మధ్ూ  నండి అగిే  జాా లలో 

క్న్స్రంచాడు, మర్యు అతన చూస్తడు, మర్యు పద 

అగిే తో కాలిపోయింద, మర్యు పద నాశనము కాలేదు 

మర్యు మోషే నేన ఇప్పప డు ప్రప్క్క కు వెళ్లు ఈ గప్ప  

దృశూ మున చూస్తతన, ఎందుకు పద కాలి బడదు అన్స్ 

చెపాప డు, మర్యు యెహోవా చూడడాన్స్కి అతన 

ప్క్క కు వెళుడం చూసి, దేవుడు పద మధ్ూ లో నండి 

అతన్స్న్స్ రలిచాడు. , మర్యు మోషే, మోషే అన్స్ చెరప , 

ఇదగో నేననేా న ... అంతేకాదు, నేన నీ తంప్రడి 

దేవుడన, అప్రబాహాము దేవుడన, ఇస్తట కు దేవుడన, 

యాకోబు దేవుడనన్స్ చెరప  మోషే తన ముఖ్యన్స్ే  

దాచుకునేా డు. ; అతన దేవున్స్ వైప్ప చూడడాన్స్కి 

భయప్డాాడు. మర్యు యెహోవా చెపాప డు, ఈజప్పట్యలో 

ఉనే  నా ప్రప్జల బాధ్లన నేన ఖచ్చి తంగా చూశన, 

మొదలైనవి (vs.2-7a) 

వ్యూ ఖ్ూ : "యెహోవా దూత," "యెహోవా," మర్యు 

"దేవుడు," ఈ భారంలో సమానం. 

(i) న్స్రమాకాండము 13: 21-22: "మర్యు యెహోవా 

వార్కి [ఇప్రశయేలీయులు ఈజప్పట్య నండి క్నాన దేశన్స్కి 

వార్ ప్రప్యాణంలో] ప్రటిపూట మేఘ ్సంాభంలో, 

మర్యు ర్గప్రత వార్న్స్ దార్లో నడిరంచడాన్స్కి వెళ్ళళ డు. 

అగిే  ్సంాభం, వార్కి వెలుగున్స్స్తతంద; వారు ప్రలు 

మర్యు ర్గప్రత వెళుడాన్స్కి: ప్రటిపూట మేఘ ్సంాభం 

మర్యు ర్గప్రత అగిే  ్సతంభం ప్రప్జల ముందు నండి 

వెళళ లేదు." 

(j) న్స్రమాకాండము 23:20-23: "ఇదగో, నేన [యెహోవా] 

న్స్నే  దార్లో ఉంచుటకు మర్యు నేన సిదధప్రచ్చన 

్సలామునకు న్స్నే  తస్తకుర్గవడాన్స్కి ఒక్ దేవదూతన 

నీకు ముందుగా ప్ంప్పచునేా న. అతన్స్ సా ర్గన్స్కి 

అతన్స్న్స్ ర్డచి గటట్యవదుద, ఎందుక్ంటే అతన మీ 

అప్ర్గధాన్స్ే  క్షమించడు, ఎందుక్ంటే నా పేరు 

అతన్స్లో ఉంద, కానీ మీరు న్స్జంగా అతన్స్ మాట విన్స్, 

నేన చెపేప దంత్వ చేసేత, నేన మీ శప్రువులకు శప్రువుగా 

ఉంటాన. మర్యు నీ విర్టధులకు విర్టధి. నా దేవదూత 

నీకు ముందుగా వెళ్ళతడు." 



Speaking of Moses, Acts 7:30-32 states: "And when forty 

years were fulfilled, an angel appeared to him in the 

wilderness of Mount Sinai, in the flame in the bush. …: and 

as he drew near to behold, there came a voice of the Lord, 

I am the God of thy fathers, the God of Abraham, and of 

Isaac, and of Jacob." And 7:38 says, "This is he that was in 

the church (assembly) in the wilderness with the angel that 

spake to him in the mount Sinai, and with our fathers" – 

described in the Pentateuch as "the angel of Jehovah" and 

identified as Jehovah, that is, as a member of the Godhead. 

But these verses in Acts identify said angel as the same one 

in all these instances.  

Next we have 1 Corinthians 10:1-4, as follows: "For I 

would not, brethren have you to be ignorant, that our 

fathers were all under the cloud, and all passed through the 

sea; and were all baptized unto [Gr. into] Moses in the 

cloud and in the sea; and did all eat of the same spiritual 

food [manna]; and did all drink the same spiritual drink 

[water supplied from a rock at Horeb and at Kadesh-

barnea]: for they drank of the spiritual rock that followed 

them: and the rock was Christ." 

The actual source of that drink was a Spirit Being, not the 

inanimate physical rock from which it flowed. That Being 

was "Christ," a "spiritual rock." AND "HE FOLLOWED 

THEM." That must mean he was the member of the 

Godhead who accompanied Israel from Egypt to Canaan, 

and still rendered miraculous service on various occasions 

in the land of Canaan also, as well as being the one who 

had appeared unto their earlier fathers, Abraham, Isaac, 

and Jacob, as narrated above from the outset. But when he 

"became flesh, and dwelt among us … as … the only 

begotten from the Father" (John 1:14), there were still 

angels of God that ministered on various occasions, but 

none called "the angel of the Lord" or "of God," which he, 

and seemingly he alone, had been called.  

 

Comment: The Israelites were immersed into Moses, a 

physical redemption from Egyptian bondage. 

Christians are immersed into Christ blood, their 

spiritual redemption from bondage of sin.    
 

 

Chapter 3 

Angels 

Angels in General 

The word "angel" is usually translated of the Hebrew word 

malak and the Greek word aggelos – both meaning 

messenger or agent.  

 

Angels (in the most common usage of that term) and 

demons are spirit beings. They do not have bodies of flesh 

as humans do, though angels on occasions have appeared 

in human likeness and some demons have seemed to have 

న్స్ర్గమకండము 32 -33పై వ్యూ ఖ్ూ :  

క్నానకు వెళ్లు మారంాలో స్పనాయి ప్రా తం వదద ఒక్ 

పాప్భర్తమన ఎరసోడ్జ తరా్గ త (న్స్రమాకాండము 

32-33), దేవుడు ఇప్రజాయెల్్న క్ఠినంగా శ్చక్షిస్తతడు 

మర్యు వార్న్స్ నాశనం చేస్తతనన్స్ మర్యు వార్ 

్సా్తనంలో మోషే యొక్క  గప్ప  దేశన్స్ే  చేస్తతనన్స్ 

బెదర్ంచాడు. మోషే మధ్ూ వర్ తతా ం వహంచాడు 

మర్యు దేవుడు వార్న్స్ జీవించడాన్స్కి మర్యు 

క్నానకు వెళుడాన్స్కి అంీక్ర్ంచాడు, వార్ ముందు 

"నా దేవదూతన" ప్ంప్పత్వనన్స్ మర్యు దేశ 

న్స్వాస్తలన తర్మివేస్తతనన్స్ వాగాదనం చేశడు 

(న్స్రమాకాండము 32:34) కానీ మొదట చెప్ప కుండానే, 

"నేన పైకి వెళున. నేన న్స్నే  దార్లో 

పోగటుట్యకోకుండా ఉండాలంటే నీ మధ్ూ లో నవుా  రటిట్య 

జనం. (న్స్రమాకాండము 33:3b) 

"[33:1-3] ఈ దురా్గ రతలన ప్రప్జలు వినే ప్పప డు, వారు 

దుుఃఖంచారు, మర్యు ఎవరూ అతన్స్కి ఆభరణాలు 

ధ్ర్ంచలేదు. మర్యు యెహోవా మోషేతో ఇలా 

అనేా డు, ఇప్రశయేలు ప్రప్జలతో ఇలా చెప్పప , మీరు 

రటిట్య మెడ రల ప్రప్జలు; నేన ఒక్క  క్షణం నీ మధ్ూ లోకి 

వెళ్లతే, నేన న్స్నే  తనేస్తతన, కాబటిట్య ఇప్పప డు నీ 

ఆభరణాలన తసివేయి, న్స్నే  ఏమి చేయాలో నాకు 

తెలుస్త." వారు సంత్వప్ం చెందారు, మర్యు వార్ 

ఆభరణాలన త్వము తసివేస్తరు, మళ్లు వాటిన్స్ 

ధ్ర్ంచలేదు మర్యు దేవుడు వాటిన్స్ 

"విన్స్యోగించలేదు". "నా సన్స్ే ధి నీతో పాటు 

వెళ్ళతంద, నేన నీకు విప్రశంత ఇస్తతన" అన్స్ మోషేకు 

వాగాదనం చేసూత  అతన కూడా తనన త్వన 

మారుి కునేా డు. మోషే, "నీ సన్స్ే ధి నాతో ర్గక్పోతే, 

మమమ లిే  ఇక్క డికి తస్తకువెళుకు" అన్స్ 

జవాబిచిా డు. మర్యు అతన మర్యు ప్రప్జలు 

అతన్స్ దృష్ట్యలో దయన పందారన్స్ మర్యు వార్ 

ప్రప్యాణంలో తన ఉన్స్కిన్స్ క్లిగి ఉంటారన్స్ హామీ 

ఇచిే ందుకు దేవుడు తన మహమన తనకు 

చూరంచమన్స్ కోర్గడు. ప్రప్తసప ందనగా, దేవుడు 

మోషేన ఒక్ ర్గత చీలిక్లోకి వెళ్లులా చేస్తడు, అతన్స్ 

మహమ ప్రప్వహస్తతంద, ఆపై అతన్స్ వెనక్వైప్ప కానీ 

అతన్స్ ముఖ్యన్స్ే  చూడలేదు. (33:4-23) 

దాన్స్కి కొనస్తగింప్పగా, ఇప్రజాయెల్ దాదాప్ప 40 

సంవతట ర్గల తరా్గ త జోరా్గన నదకి తూరుప నకు 

వచ్చి న తరా్గ త, మోషే తన మరణాన్స్కి కొంత 

ముందు వీడోక లు ప్రప్సంరంలో మర్యు జోష్యవా 

వార్న్స్ జోరా్గన మీదుగా ప్శి్చ మ దశగా కెనాన్లోకి 



a predisposition in favor of or a strong liking for human 

bodies.  

There are both good angels and fallen angels – angels of 

God and of Satan. There are also spirit entities known as 

demons who are under the control of the Satan. Angels are 

mentioned many times in the Bible. Demons are also 

mentioned as “devils,” “unclean spirits” and “evil spirit.”  

Angelic Hierarchy 

In his vision while on the Isle on Patmos, John wrote: "And 

I saw the seven angels that stand before God" (Revelation 

8:2) – commonly regarded as "archangels," though that is 

not made explicit by the Holy Writ. But the Cambridge 

Bible Commentary on the New English Bible (1965) States 

"The definite article suggests that we should regard these 

as the seven archangels; they were Gabriel (who says in 

Luke 1:19, ‘I stand in attendance upon God’), Michael, 

Raphael, Uriel, Raguel, Saraqael, and Remiel (=Jeremiel 

mentioned in the note on 6:11). These are the names given 

in Enoch 20 [in the pseudepigrapha]. Only Michael and 

Gabriel are named in the Bible. Raphael is one of the 

principal characters in the book of Tobit (in the Apocrypha) 

and he says, "I am Raphael, one of the seven holy angels, 

whom … go in before the glory of the Holy One." (12:15) 

Comment: “Pseudepigraphal” is a work or text whose 

claimed author is not the true author. The book of Enoch 

was compiled from Jewish writings believed to range in 

dates from 150 BC.  

Comment: But standing before God may not be all it 

takes to make an angel an archangel or to identify him 

as such. For Jesus said: "See that ye despise not one of 

these little ones [these humble believers in himself, vs.3-

6]; for I say unto you, that in heaven their angels do 

always behold the face of my Father in heaven" 

(Matthew 18:10). And Gabriel said, "I … stand in the 

presence of God" (Luke 1:19); yet the scriptures do not 

call him an "archangel" notwithstanding the 

pseudepigraphal book of Enoch does.  

There appears to be rank among angels by the explicit use 

of word "archangel," meaning the highest angel, which 

occurs twice in the New Testament. One place is 1 

Thessalonians 4:16, where the definite article, while 

employed in translation, is omitted from the Greek text, and 

thus could be understood as "an archangel," and therefore 

allowing for more and thus a category of archangels. But it 

also occurs in Jude 9, where Michael is named and called 

"the archangel," as if indicating him to be the only one, 

notwithstanding Jude was familiar with the 

pseudepigraphical book of Enoch. 

నడిరంచ్చన వివిధ్ అదుు తమన సంఘటనలన 

వివర్ంచ్చనటుు దా తయోప్దేశకాండము ప్పసతక్ంలో 

మనం రమన్స్ంచాము. మారమాధ్ూ ంలో జర్గిన 

సంఘటనలు, కాలప్రక్మేణా వార్ అసిరాత మర్యు 

వివిధ్ మారా్గలోు  వార్న్స్ శ్చక్షించ్చనప్ప టిీ, యెహోవా 

వార్తో ఎలా ఉనాే డో చూరస్తతంద. మర్యు 1:32-

33లో, మోషే కాదేష్-బర్నే యాలో వార్తో ఎలా 

చెపాప డో వివర్స్తతనేా డు, "మీ దేవుడైన యెహోవా ... 

ర్గప్రతవేళ అగిే లో మీ గుడార్గలు వేయడాన్స్కి 

మిమమ లిే  వెతక్డాన్స్కి మా్రంాలో మీ ముందు 

వెళ్ళుడు. , మీరు ఏ మారంాలో వెళ్ళులో మర్యు 

ప్రటిపూట మేఘంలో మీకు తెలియజ్యయడాన్స్కి" – 

ఇద సినాయ్ వదద పైన పేర్కక నే  పాప్ప్ప ఎరసోడ్జ్కు 

ముందు దేవుడు వాగాదనం చేసిన విషయం (మర్యు 

న్స్రమాకాండము 32-33 పైన ఉనే  మా విశ్ల ుషణన 

ధ్ృవీక్ర్స్తతంద). కానీ పెదదల తరం వారు క్నాన 

సర్హదుదకు సమీప్ంలో ఉనే  కాదేష్య వదద ఎంతగా 

తరుగుబాటు చేశరు, ఈజప్పట్యన విడిచ్చపెటిట్యన 40 

సంవతట ర్గల తరువాత, తరుగుబాటుదారులందరూ 

అరణూ ంలో చన్స్పోయే వరకు క్నాన ప్రప్వేశనే్స్  

వాయిదా వేయడం దాా ర్గ దేవుడు వార్న్స్ శ్చక్షించాడు. 

న్స్ర్గమకండము 32-33పై వ్యూ ఖ్ూ ను ముగంచండ 

(k) ఇప్రశయేలీయులు యెర్కోకు ఎదురుగా జోరా్గన్కు 

తూరుప న ఉనే  మోయాబు మదానంలో విడిద చేయగా, 

మోయాబ్బయుల ర్గజు బాలాకు కోసం 

ఇప్రశయేలీయులన శరంచకుండా అత్వూ శరల ప్రప్వక్ త 

బిలామున న్స్ర్టధించడంలో "యెహోవా దూత" 

పాలుప్ంచుకునేా డు. (సంఖ్యూ కాండము 22:22-38) 

మర్యు vs.35-38లో "యెహోవా యొక్క  దూత" 

మర్యు "దేవుడు" సమానమనవిగా క్న్స్రస్తతనేా యి. 

(l) ఇప్రశయేలు క్నానలో ్సిరాప్డిన తరా్గ త, "యెహోవా 

దూత" ప్రప్తేూ క్ ప్రప్యోజనాల కోసం వేర్నా రు వూ కుతలకు 

కాలానగుణంగా క్న్స్రంచాడు: 

ఎ) బోచ్చమ్స వదద ఇప్రజాయెల్్కు, వార్కి ఆజాారంచ్చన 

మేరకు క్నాన న్స్వాస్తలన తర్మికొటట్యనందుకు 

వార్న్స్ మందలించడం - మర్యు వార్న్స్ ఈజప్పట్య 

నండి బయటకు తస్తకువచ్చి న వూ కి తగా గుర్తంచడం. 

(నాూ యాధిప్ులు 2:1-5) 



We are not limited in scripture, however, to the term 

"archangel," for indications of rank among the angels. But 

we shall make mention at this point of only two more.  

(a) In 2 Peter 2:4 and Jude 6, reference is made to angels 

that had sinned, and Jude further states that they "kept 

not their own principality, but left their proper 

habitation." This implies both rank and assignment to 

particular places and responsibilities.  

 

Comment: Something “implied” is a personal 

interpretation. 

(b) Also, 1 Peter 3:22 speaks of Jesus Christ, who is on the 

right hand of God, having gone into heaven; angels and 

authorities and powers being made subject to him." It is 

likely that "authorities" and "powers" have reference to 

categories of angels with special assignments and 

responsibilities rather than to created beings that are not 

angels – just as in Philippians 1:1 we find that epistle to be 

addressed to "all the Saints in Christ Jesus that are at 

Philippi, with the bishops and deacons" – which does not 

mean that the "bishops" and "deacons" were not "saints," 

but rather that they were saints with special responsibilities 

and functions assigned. 

Comment: Bible translations after the King James 

generally have overseer rather than “bishop.” When the 

King James Bible was translated the Church of England 

had a position or office of Bishop. Since King James 

was head of the Church of England, he commanded that 

the King James Bible be made consistent with church’s 

teachings and practices. The word bishop is discussed in 

A Kingdom Not Made With Hands, BbleWay 

Publishing. 

(1) CHERUBIM (plural of cherub). These are the first to 

be mentioned, and seemingly are among the highest in 

rank. 

(a) After Adam and Eve had sinned and been driven out 

of Eden. God "placed at the east of the garden of 

Eden the Cherubim, and the flame of a sword which 

turned every way, to keep the way of the tree of life" 

(Genesis 3:24). But here there is no description of the 

cherubim.  

(b) Two figures of "cherubim" made of gold and 

standing at the two ends of the mercy-seat above the 

ark of the covenant in the Most Holy Place of the 

Tabernacle that God had Moses to build at Mount 

Sinai after Israel’s deliverance from Egyptian 

bondage. There God promised to meet with Moses 

and "commune’ with him "from above the mercy-

seat, from between the two cherubim which are 

upon the ark of the testimony." – the implication 

being that the "cherubim" were one of the highest 

బి) ఒప్రఫాలోన్స్ గిడియాన్కు, మిదాూ నీయుల 

అణచ్చవేత నండి ఇప్రజాయెల్్న విడిరంచడాన్స్కి 

అతన్స్ే  న్స్యమించడాన్స్కి - మర్యు అతన 

యెహోవాగా గుర్తంచబడాాడు. (నాూ యమూరుతలు 

6"11-14) 

సి) మనోహ్ భారూ కు, మర్యు తరువాత మనోహకు, 

త్వము సమోట నకు తలిుదంప్రడులు అవుత్వమన్స్ 

ముందే చెప్ప డాన్స్కి - మర్యు వారు దేవుణి ిచూశరన్స్ 

ప్రరహంచారు. (నాూ యాధిప్ులు 13:2-25) 

d) అరౌనా నూర్ప డి నేల దరరా డేవిడ్జ్కు, దైవిక్ 

అనమత లేకుండా డేవిడ్జ ప్రప్జలన యుదధం కోసం 

లెకిక ంచడం వలు వచ్చి న తెగుళ్ళు  మర్యు డేవిడ్జ 

అతన్స్తో తన పాపాన్స్ే  ఒప్పప కునేా డు. (2 శమూూ ల్ 

24:15-17; cf. 1 ప్రకాన్స్క్ల్ట  21:18-27) 

ఇ) బెయేర్డబేాకు దక్షిణాన అరణూ ంలో ఉనే  

ఏలీయాకు, జెప్రజీల్్లోన్స్ చెడ ా యెజెబెలు నండి 

హోర్నబ్కు పార్పోునే ప్పప డు, ఆమె మదదు 

ఇస్తతనే  తప్పప డు ప్రప్వక్ తలన చంరంద. (1 ర్గజులు 

19:1-8) 

f) ఎప్రకోన దేవుడైన బాల్-జెూబ గుర్ంచ్చన 

సమాచారం కోరుతూ సమరయలోన్స్ ర్గజు అహజాూ కు 

ఒక్ మిషన గుర్ంచ్చ తరా్గ త మళ్లు ఎలిజాకు. (2 

ర్గజులు 1:1-16) 

g) జెరూసలేం వెలుప్ల ఉనే  అసిట ర్య్ను 

శ్చబిర్గన్స్కి, దాన్స్న్స్ కొటట్యడాన్స్కి మర్యు దాడి మర్యు 

విధా్ ంసం నండి నరర్గన్స్ే  రక్షించడాన్స్కి. (2 

ర్గజులు 19:35-36) 

h) బాబిలోన్స్యాలో యూదా ప్రప్వాసం ముగిసే 

సమయాన్స్కి ప్రప్వక్ త జక్ర్యా, జక్ర్యా ప్పసతక్ంలోన్స్ 

మొదటి ఆరు అధాూ యాలలో పేర్కక నే  దాన్స్ గుర్ంచ్చ 

అతన్స్కి తెలియజ్యయడాన్స్కి మర్యు సంబంధిత 

సమాచార్గన్స్ే  తెలియజ్యయడాన్స్కి. అతన "నాతో 

మాటాుడిన దేవదూత" మర్యు "యెహోవా దూత" 

అన్స్ రలువబడాాడు. (1:11, 12: 3:1, 5, 6లో ర్డండోద) 

వ్యూ ఖ్ూ : (4) దాా ర్గ (8) ముందు సూచనలలో వలె 

"యెహోవా దూతన" గుర్తంచక్పోయినప్ప టిీ, వార్ 

సందర్గు లలో వార్న్స్ సృష్ట్యంచ్చన దేవదూతన 



orders of created beings. (Exodus 25:18-22; 37:7-9; 

Numbers 7:89) 

(c) Later, when Solomon’s Temple was rebuilt to 

replace the Tabernacle, there were two figures of 

"cherubim" placed in the "oracle" (equivalent to the 

Most Holy Place in the Tabernacle) to correspond 

to those in the Tabernacle, except larger and located 

differently. And all the walls of the "house" 

(Temple) had figures of "cherubim" carved on 

them, alternation with palm-trees, within and 

without, as did the entrance and its door also.  

(d)  During the Babylonian captivity of Judah, and by 

the river Chebar, "the heavens were opened" to the 

prophet Ezekiel, and he "saw visions of God," the 

first of which featured "the likeness of four living 

creatures" beside the river (Ezekiel 1:1-28), later 

identified as "cherubim" (10:1-22); and in a 

subsequent vision of a restored temple (40:1-47:5), 

its walls and doors were covered with "cherubim" 

and palm-trees alternation (41:18-25). And their 

descriptions are more detailed than preceding ones 

– also somewhat different. 

(e) The only mention of "cherubim" in the New 

Testament is in Hebrews 9:5 where the mention is 

made of "the cherubim of glory overshadowing the 

mercy-seat" of the earthly temple.  

Comment on four living creatures: 

 Each of the four living creatures of Ezekiel "had the 

likeness of a man," except that each had four faces 

and four wings, and the sole of their feet was "like 

the sole of a calf’s foot" and "sparkled like burnished 

brass." They also had "the hands of a man under their 

wings of the four sides." "As for the likeness of their 

faces, they had the face of a man; and they four had 

the face of a lion on the right side; … the face of an 

ox on the left side; … also the face of an eagle 

(opposite the face of a man)." (1:4-9) 

 

"As for the likeness of the living creatures 

[otherwise]. Their appearance was like the burning 

coals of fire, like the appearance of torches: the fire 

went up and down among the living creatures; and 

the fire was bright, and out of the fire went forth 

lightening. And the living creatures ran and returned 

as the appearance of a flash of lightning." (1:10-14) 

 

Beside each of these "living creatures" of Ezekiel’s 

first vision, he saw a curious wheel ("like unto a beryl 

[hence, blueish green-blue in hue]" and "as it were a 

wheel within a wheel") on the earth for each of their 

four faces. And the "rims of the wheels were "high 

and dreadful; and … full of eyes round about." When 

కాకుండా భరవంున్స్ సభుూ డిన్స్ సూచ్చంచడానే్స్  

న్స్షేధించడాన్స్కి ఏమీ లేదు. యెహోవా. మర్యు 

"యెహోవా యొక్క  దూత" గుర్ంచ్చ ప్రప్స్తతవించే 

మిగిలిన మూడు లేఖనాలకు సంబంధించ్చ కూడా 

ఇద వర్తస్తతంద - ఏ న్స్ర్దషట్య సేవా సందర్గు నే్స్  

సూచ్చంచకుండానే - ీర తన 34:7; 35:5,6 – అయితే 

ఇతరుల మాదర్గానే దేవున్స్ ప్ర్శుదుధల తరప్పన వార్ 

ప్ర్చరూ  గుర్ంచ్చ ప్రప్స్తతవించండి. 

కొతత న్స్బంధ్న సూచనలు 

మోషే గుర్ంచ్చ మాటాుడుతూ, అపసతలుల కారూ ములు 

7:30-32 ఇలా చెబుతోంద: "మర్యు నలభై 

సంవతట ర్గలు పూర్త అయినప్పప డు, స్పనాయి ప్రా తం 

యొక్క  అరణూ ంలో, పదలో మంటలో ఒక్ దేవదూత 

అతన్స్కి క్న్స్రంచాడు. నేన నీ రతరుల దేవుడన, 

అప్రబాహాము ఇస్తట కు యాకోబుల దేవుడన అన్స్ ప్రప్భువు 

సా రం విన్స్రంచ్చంద. మర్యు 7:38 ఇలా చెబుతోంద, 

"సినాయి ప్రా తంలో అతన్స్తో మాటాుడిన దేవదూతతో 

మర్యు మా తంప్రడులతో అరణూ ంలో చరి్ లో 

(అసెంబ్బు) ఉనేా డు" - పెంటాట్యూ చ్్లో "యెహోవా 

దూత" అన్స్ వర్ంిచబడింద. మర్యు యెహోవాగా, 

అనగా దైవతా  సభుూ న్స్గా గుర్తంచబడాాడు. కానీ 

అపసతలుల కార్గూ లలోన్స్ ఈ వచనాలు ఈ అన్స్ే  

సందర్గు లలో చెరప న దేవదూతన ఒకే విధ్ంగా 

గుర్తంచాయి. 

తరువాత మనకు 1 కొర్ంథీయులు 10: 1-4 ఈ ప్రకింద 

విధ్ంగా ఉంద: "సహోదరులార్గ, మన తంప్రడులు 

అందరూ మేఘం ప్రకింద ఉనాే రన్స్ మర్యు అందరూ 

సముప్రదం గుండా వెళ్ళునేా రన్స్ మర్యు అందరూ 

[Gr] వరకు బారట్యజం పందారన్స్ మీరు అజాానంగా 

ఉండకూడదన్స్ నేన కోరుకోన. . లోకి] మేఘంలో 

మర్యు సముప్రదంలో మోషే; మర్యు అందరూ ఒకే 

ఆధాూ తమ క్ ఆహార్గనే్స్  [మనేా న] తనాే రు; మర్యు 

అందరూ అదే ఆధాూ తమ క్ పానీయం త్వగారు [హోర్నబ 

మర్యు కాదేష్-బర్నే యా వదద ఒక్ బండ నండి 

సరఫర్గ చేయబడిన నీరు]: వారు వార్న్స్ అనసర్ంచ్చన 

ఆధాూ తమ క్ ర్గయిన్స్ ప్రత్వగాడు: మర్యు ఆ శ్చల ప్రీస్తత." 

ఆ పానీయం యొక్క  అసలు మూలం ఒక్ సిప ర్ట్ 

బ్బయింగ్స, అద ప్రప్వహంచే న్స్ర్జవ్మన భౌతక్ శ్చల కాదు. 



the living creatures moved, the wheels moved with 

them; and when they were lifted up from the earth, 

the wheels were lifted – for "the spirit [or, life] of the 

living creature was in the "wheels." (1:15-21)                                   

 End comment on four living creatures 

(2) SERAPHIM (plural of "seraph") - literally means fiery 

ones, so that in appearance they may have been somewhat 

as the "cherubim" that Ezekiel saw – that is, "like the 

burning coals of fire," or possibly like lightning.  

Comment: Seraphim is mentioned only in one text– 

which describes an awe-inspiring vision Isaiah had of 

the glory of Jehovah when being called to the office of 

prophet, with "the seraphim" as a part of Jehovah’s 

court. 

"In the year that king Uzziah died I saw the Lord sitting 

upon a throne, high and lifted up; and his train filled the 

temple. Above him stood the seraphim: each one had six 

wings; with twain he covered his face, and with twain he 

covered his feet, and with twain he did fly. And one cried 

unto another [literally, this to this], and said "Holy, Holy 

Holy is Jehovah of hosts; the earth is full of his glory. And 

the foundations of the threshhold shook at the voice of him 

that cried, and the house was filled with smoke. Then said 

I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of 

unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean 

lips: for mine eyes have seen the King, Jehovah of host.  

"Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal 

in his hand, which he had taken with the tongs from off the 

altar: and he touched my mouth with it, and said, Lo, this 

hath touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and 

thy sin forgiven." (Isaiah 6:1-7) 

But here we have no description except for the fact that 

each had wings (six in number, two of them for flying), 

feet, face, hand (presumably two), and could speak.  

(3) LIVING CREATURES. These we have in the New 

Testament, in the Book of Revelation, in the vision John 

saw of the throne room of the universe in heaven. There 

were four of them, similar in some respects to the cherubim 

and the seraphim of the Old Testament. They were "full of 

eyes before and behind," situated” in the midst of the 

throne, and around about the throne" – maybe one of either 

side of the throne itself, and on either side of the elevated 

throne area. "And the first creature was like a lion, and the 

second creature like a calf, and the third creature had a face 

as of a man, and the fourth creature was like a flying eagle. 

And the four living creatures, having each of them six 

wings, all full of eyes round about and within; and they had 

no rest day and night, saying, Holy, holy, holy is the Lord 

ఆ జీవి "ప్రీస్తత", ఒక్ "ఆధాూ తమ క్ శ్చల." మర్యు "అతన 

వార్న్స్ అనసర్ంచాడు." అంటే అతన ఈజప్పట్య నండి 

క్నానకు ఇప్రశయేలుతో క్లిసి వెళ్లున దేవత యొక్క  

సభుూ డు, మర్యు ఇప్ప టిీ క్నాన దేశంలో వివిధ్ 

సందర్గు లలో అదుు తమన సేవన అందంచాడు, 

అలాగే వార్ పూరా ప్ప తంప్రడులైన అప్రబహం, 

ఇస్తట కులకు క్న్స్రంచ్చనవాడు. , మర్యు జాక్బ, 

మొదటి నండి పైన వివర్ంచ్చనటుు. కానీ అతన 

"శర్జరముగా మార్నప్పప డు మర్యు ... తంప్రడి నండి 

ప్పటిట్యన ఏకైక్ వూ కి తగా" (యోహాన 1:14) మన మధ్ూ  

న్స్వసించ్చనప్పప డు, వివిధ్ సందర్గు లలో ప్ర్చరూ  

చేసిన దేవున్స్ దూతలు ఇప్ప టిీ ఉనాే రు, కానీ ఎవరూ 

"ప్రప్భువు యొక్క  దూత" అన్స్ రలవలేదు. లేదా 

"దేవున్స్", అతన మర్యు అకారణంగా అతన 

మాప్రతమే రలువబడాాడు. 

 

వ్యూ ఖ్ూ : ఇప్రశయేలీయులు మోషేలో 

మున్స్గిపోయారు, ఈజప్పట్య బాన్స్సతా ం నండి భౌతక్ 

విముకి త. స్టకైసతవులు ప్రీస్తత రక్ తంలో మున్స్గిపోయారు, 

పాప్ం యొక్క  బాన్స్సతా ం నండి వార్ ఆధాూ తమ క్ 

విముకి త. 

 

 

అధ్యూ యం 3 

దేవదూతలు 

సాధ్యర్ణంగా ఏంజిల్ట  

"ఏంజెల్" అనే ప్దం స్తధారణంగా హీప్రూ ప్దం మలక్ 

మర్యు ప్రీకు ప్దం అగెలాోస్ నండి 

అనవదంచబడుుంద - ఈ ర్డండింటికి దూత లేదా 

ఏజెంట్ అన్స్ అరంా. 

 

దేవదూతలు (ఆ ప్దం యొక్క  అతూ ంత స్తధారణ 

వాడుక్లో) మర్యు ర్గక్షస్తలు ఆతమ  జీవులు. మానవుల 

వలె వార్కి మాంసప్ప శర్జర్గలు లేవు, అయితే కొన్స్ే  

సందర్గు లోు  దేవదూతలు మానవ స్తరూప్ూ తలో 

క్న్స్రంచారు మర్యు కొంతమంద ర్గక్షస్తలు మానవ 

శర్జర్గలకు అనకూలంగా లేదా బలమన ఇష్పట్యనే్స్  క్లిగి 

ఉనే టుు అన్స్రంచ్చంద. 

మంచ్చ దేవదూతలు మర్యు ప్డిపోయిన దేవదూతలు 

ఇదదరూ ఉనాే రు - దేవున్స్ మర్యు స్తత్వన 

దేవదూతలు. స్తత్వన న్స్యంప్రతణలో ఉనే  దయాూ లు 



God, the Almighty, who was, and who is and who is to 

come." (Revelation 4:6a-8) 

(4) ELDERS. "Round about the throne were four and 

twenty [subordinate] thrones [seemingly encircling the 

four ‘living creatures’ as well as the principal ‘thrones’ and 

its occupant]: and upon the thrones I saw four and twenty 

elders sitting, arrayed in white garments: and on their heads 

crowns of gold." (Revelation 4:4) Presumably these were 

human in appearance. 

More often than not, the "living creatures" and "elders: 

acted in concert. For example,  

(a) When the living creatures worshipped God, the 

elders joined them. (Revelation 4:9-11) 

 

(b) When the Lamb had overcome to open the book of 

the seven seals, "the four living creatures and the 

four and twenty elders fell down before the Lamb 

… And they sang a new song, Saying, Worthy art 

thou" etc. (Revelation 5:8-10)  

 

(c) When myriads of angels and every created thing 

were joining in worship, "the four living creatures 

said Amen. And the elders fell down and 

worshipped." (Revelation 5:11-14) 

  

(d) On another occasion, it is said that "the elders and 

the four living creatures … fell before the throne 

and on their faces and Worshipped God." 

(Revelation 7:11-12) 

 

(e) And when the fall of Babylon was being celebrated 

by a great multitude in heaven "the four and twenty 

elders and the four living creatures fell down and 

worshipped God that sitteth on the throne, saying, 

Amen; Hallelujah." (Revelation 19:1-4) 

 

Occasionally they acted independently.  

(a) When John was weeping because no one in the 

universe had been found to open the book with 

seven seals, "one of the elders saith unto [him], 

Weep not," for the Lion of the tribe of Judah had 

overcome, to open the book. (Revelation 5:1-5) 

 

(b) Upon the opening of each of the first four seals of 

the book, each of the four living creatures took turn. 

in shouting, "Come," in response to which one of 

four horses and riders would come forth. 

(Revelation 6:1-8) 

 

(c) On another occasion "the four and twenty elders fell 

upon their faces and worshipped God," without any 

mention of the four living creatures. (Revelation 

11:16-18) 

అన్స్ రలువబడే ఆతమ  సంసలాు కూడా ఉనేా యి. 

బైబిలోు  దేవదూతల గుర్ంచ్చ చాలాస్తరుు 

ప్రప్స్తతవించబడింద. దయాూ లు “దెయాూ లు,” 

“అప్విప్రత్వతమ లు” మర్యు “దుష్పట్యతమ లు” అన్స్ కూడా 

పేర్కక నబడాాయి. 

దేవదూతల ప్రశ్లణి 

ప్తోమ స్్లోన్స్ దాీ ప్ంలో ఉనే ప్పప డు జాన తన 

దరశ నంలో ఇలా ప్రవాశడు: "మర్యు నేన దేవున్స్ 

యెదుట న్స్లబడే ఏడుగురు దేవదూతలన చూశన" 

(ప్రప్క్టన 8:2) - స్తధారణంగా "ప్రప్ధాన దేవదూతలు"గా 

ప్ర్రణించబడత్వరు, అయినప్ప టిీ అద ప్విప్రత 

ప్రరంథం దాా ర్గ సప షట్యంగా చెప్ప బడలేదు. కానీ కేంప్రబిడ్జ ్

బైబిల్ కామెంటర్జ ఆన ద నూూ  ఇంీ ుష్ బైబిల్ (1965) 

ఇలా పేర్కక ంద "మనం వీర్న్స్ ఏడుగురు ప్రప్ధాన 

దేవదూతలుగా ప్ర్రణించాలన్స్ ఖచ్చి తమన క్థనం 

సూచ్చస్తతంద; వారు గాప్రబియేల్ (లూకా 1:19లో 'నేన 

దేవున్స్కి హాజరవుునేా న' అన్స్ చెపాప రు) , Michael, 

Raphael, Uriel, Raguel, Saraqael, and Remiel (=Jeremiel 

6:11 నోట్్లో ప్రప్స్తతవించబడింద) ఇవి ఎనోచ్ 20 

[సూడెరప్రగాఫాలో] ఇవా బడిన పేరుు. బైబిల్్లో మఖేల్ 

మర్యు గాప్రబియేల్ మాప్రతమే పేరు పెటాట్యరు. టోబిట్ 

(అపోప్రకిఫాలో) ప్పసతక్ంలోన్స్ ప్రప్ధాన పాప్రతలలో ర్గఫెల్ 

ఒక్డు మర్యు అతన ఇలా అంటాడు, "నేన ర్గఫెల్, 

ఏడుగురు ప్విప్రత దేవదూతలలో ఒక్డిన్స్, 

వ్యూ ఖ్ూ : “సూడెరప్రగాఫుల్” అనేద a్కె ుయిమ్స 

చేయబడిన రచయిత న్స్జమన రచయిత కాదన్స్ ప్న్స్ లేదా 

వచనం. దబుక్ ఆఫ్ ఎనోచ్ యూదుల ప్రవాతల నండి 

సంక్లనం చేయబడింద, ఇద ప్రీస్తతపూరా ం 150 

నాటిదన్స్ నముమ త్వరు. 

వ్యూ ఖ్ూ : కానీ దేవదూతన ప్రప్ధాన దేవదూతగా 

చేయడాన్స్కి లేదా అతన్స్న్స్ గుర్తంచడాన్స్కి దేవున్స్ 

ముందు న్స్లబడటం అంత అవసరం కాక్పోవచిు . 

ఎందుక్ంటే యేస్త ఇలా అనేా డు: "ఈ చ్చనే వార్లో 

ఒక్ర్న్స్ మీరు తృణీక్ర్ంచకుండా చూస్తకోండి [ఈ 

వినయపూరా క్మన విశా స్తలు, vs.3-6]; నేన మీతో 

చెప్పతనేా న, ప్రలోక్ంలో వార్ దేవదూతలు 

ఎలుప్పప డూ ప్రలోక్ంలో ఉనే  నా తంప్రడి ముఖ్యనే్స్  

చూస్తతరు. (మతతయి 18:10). మర్యు గాప్రబియేల్ 



(5) ANGELS. In addition to the foregoing specific 

categories of celestial creatures mentioned in the Old and 

New Testaments, there are multitudes of others simply 

called by the broader and more inclusive term "angels." 

There were "many angels … ten thousand times ten 

thousand, and thousands of thousands" spoken of by him 

on one occasion as "round about the throne" (at least 

101,000,000, but actually more, for that number represents 

only one thousand thousands in the second category 

whereas it is thousands [plural] of thousands – all told, an 

indefinite number of staggering proportions) celebrating 

the overcoming of the lamb to open the seals of the above 

mentioned book (Revelation 5:11-12). And in the Book of 

Revelation angels, singly or in groups, are mentioned 

throughout – as they also are elsewhere in both the Old and 

New Testaments. Hebrews 12:22 also speaks of 

"innumerable host of angels" in connection with "the 

“heavenly Jerusalem.” 

Mission of Angels 
As angels of God and of Christ, they are "all ministering 

Spirits, sent forth to do service for the sake of them that 

shall inherit salvation" (Hebrews 1:14) – besides any other 

missions there may be for them in God’s vast and 

seemingly limitless universe. For the most part, their 

appearance is not described. And sometimes they have 

been present or nearby without being seen. But mostly 

when being seen by humans they appear to be men, and 

have not always been recognized as angels – at least, at first 

– so that "some have entertained angels unawares." 

(Hebrews 13:2) And they may be present without being 

seen. (see Genesis 22:21-35; cf. 2 Kings 6:14-17) 

In what ways they may render service to us individually, 

we are not told. But we are given examples in both the Old 

and New Testaments of some instances of service already 

rendered, and some general missions are foretold. 

Old Testament References to Angel’s service 

1.  Genesis 19:1-22: Here we have an account of "two 

angels" (vs. 1, 15) who came to Sodom to destroy it and to 

rescue Lot and his family from destruction of the city. But 

they are also spoken of as "men" (v.10, 12, 16) and had 

likewise appeared as such to Abraham in company with 

another who came to be identified as Jehovah (see Genesis 

18, and 16-22 in particular). These two occasions may be 

referred to in Hebrews 13:2, cited above. 

2. Genesis 28:12; 31:11: Angels appeared to Jacob in 

dreams. In one, he saw them ascending and descending 

between heaven and earth on a ladder, symbolic of their 

presence and ministries in both realms and the close 

relation between the two (cf. John 1:51). In the other, the 

angel may have been "the angel of Jehovah." (see 31:13) 

అనేా డు, "నేన ... దేవున్స్ సన్స్ే ధిలో న్స్లబడత్వన" 

(లూకా 1:19); ఇంకా లేఖనాలు అతన్స్న్స్ "ప్రప్ధాన 

దేవదూత" అన్స్ రలవలేదు, అయినప్ప టిీ హనోచ్ 

యొక్క  సూడెరప్రగాఫుల్ బుక్ చేసినప్ప టిీ. 

"అుూ నే త దేవదూత" అనే ప్దాన్స్ే  సప షట్యంగా 

ఉప్యోగించడం దాా ర్గ దేవదూతల మధ్ూ  ర్గూ ంక్ 

ఉనే టుు క్న్స్రస్తతంద, ఇద కొతత న్స్బంధ్నలో 

ర్డండుస్తరుు క్న్స్రస్తతంద. ఒక్ ్సలాం 1 

థెసట లొనీక్యులు 4:16, ఇక్క డ ఖచ్చి తమన వాూ సం, 

అనవాదంలో ఉప్యోగించబడినప్పప డు, ప్రీకు టెక్ట ి 

నండి విసమ ర్ంచబడింద, అందువలన దీన్స్న్స్ "ఒక్ 

ప్రప్ధాన దేవదూత" అన్స్ అరంా చేస్తకోవచుి  మర్యు 

అందువలు మర్ంత మర్యు ఆ విధ్ంగా ప్రప్ధాన 

దేవదూతల వరా్గనే్స్  అనమతస్తతంద. కానీ ఇద జూడ్జ 

9లో కూడా సంభవిస్తతంద, ఇక్క డ మఖేల్ పేరు మర్యు 

"ప్రప్ధాన దేవదూత" అన్స్ రలువబడింద, అతన ఒక్క డే 

అన్స్ సూచ్చంచ్చనటుుగా, జూడ్జ్కు ఎనోచ్ యొక్క  

సూడెరప్రగాఫిక్ల్ ప్పసతక్ం గుర్ంచ్చ బాగా తెలుస్త. 

అయితే, దేవదూతలలో ర్గూ ంక్ యొక్క  సూచనల కోసం 

మేము "ప్రప్ధాన దేవదూత" అనే ప్దాన్స్కి మాప్రతమే 

ప్ర్మితం కాలేదు. కానీ మేము ఈ సమయంలో మర్ట 

ర్డండు మాప్రతమే ప్రప్స్తతవిస్తతము. 

(a) 2 పేురు 2:4 మర్యు యూదా 6లో, పాప్ం చేసిన 

దేవదూతల గుర్ంచ్చ ప్రప్స్తతవించబడింద మర్యు 

వారు "తమ సా ంత ర్గజాూ న్స్ే  ఉంచుకోలేదు, కానీ 

వార్ సరైన న్స్వాస్తన్స్ే  విడిచ్చపెటాట్య రు" అన్స్ జూడ్జ 

ఇంకా పేర్కక నేా డు. ఇద న్స్ర్దషట్య ్సలాాలు మర్యు 

బాధ్ూ తలకు ర్గూ ంక్ మర్యు అసైన్మెంట్ 

ర్డండింటినీ సూచ్చస్తతంద. 

 

వ్యూ ఖ్ూ : ఏదో "సూచ్చంచబడింద" అనేద వూ కి తరత 

వివరణ. 

(బి) అలాగే, 1 పేురు 3:22 ప్రలోకాన్స్కి వెళ్లున దేవున్స్ 

కుడి పారశ ా ంలో ఉనే  యేస్తప్రీస్తత గుర్ంచ్చ 

మాటాుడుుంద; దేవదూతలు మర్యు అధికారులు 

మర్యు అధికార్గలు అతన్స్కి లోబడి ఉంటాయి." 

ఫిలిప్పప యులు 1లో వలె సృష్ట్యంచబడిన దేవదూతలన 

కాకుండా ప్రప్తేూ క్ అసైన్మెంట్్లు మర్యు బాధ్ూ తలు 

క్లిగిన దేవదూతల వరా్గలన "అధికారులు" మర్యు 

"అధికార్గలు" సూచ్చంచ్చ ఉండవచుి . 1 "బిషప్లు 



3. Psalm 34:7: "The angel of Jehovah encamped round 

about them that fear him, and delivered them." This may be 

the specific angel called "the angel of Jehovah." Or, it may 

here be a term for the angels (plural) of Jehovah as a class, 

as we speak of "the horse," meaning horse as a class. If the 

latter should be the meaning in the text, see 2 Kings 6:14-

16 as a possible example.  

4.  Psalm 78:49:"He cast upon them the fierceness of his 

anger, wrath, and indignation, and trouble, a band of angels 

of evil." This curious passage is a partial poetic description 

of God’s vengeance upon Egypt by means of terrible 

plagues before leading up to deliverance of Israel from 

bondage there. It does not mean the "angels" were evil, but 

that they were employed as agents of God in bringing evils 

of afflictions upon the inhabitants of the land – as on the 

case of "the angel of Jehovah" at times (see 2 Samuel 

24:15-17; 2 Kings 19:32-36). Or, it may even be a 

figurative expression, calling the evils themselves his 

angels or agents. 

5.  Psalm 91:11-12: "For he will give his angels charge over 

thee, To keep thee in all thy ways. They shall bear thee up 

in their hands, Least thou dash thy foot against a stone." 

This Psalm as a whole is poetically descriptive of the 

blessed state of the righteous – describing their spiritual 

security in terms of physical safety. Its preceding vs. 9-10 

in the American Standard Version (using its marginal 

rendering of v. 9) reads as follows: "Because thou hast said, 

Jehovah is my refuge, Thou has made the Most High thy 

habitation; There shall no evil befall thee, neither shall any 

plague come near thy tent." Then following vs. 11-12. As 

quoted above, with angelic ministry involved. Satan quoted 

this to Jesus (with a significant omission) in one of his 

temptations, making it a physical promise to him – "If thou 

art the Son of God. (Matthew 4:5-6) 

6.  Ezekiel 9:1-11: This is part of a series of visions given 

to Ezekiel in regard to abominations in Jerusalem and 

God’s punishment upon its guilty inhabitants (see 8:1-4). 

In chapter 9, he saw "six men" every one "with his 

destroying weapon in his hand" (vs.1-2), charged with 

executing God’s wrath; but the description of what Ezekiel 

saw was more as if they were angels rather then actual men. 

"And one man in the midst of them clothed in linen, with a 

writer’s inkhorn by his side" (vs.2,3,11), was also a part of 

what Ezekiel saw in connection with the "cherubim" of the 

next chapter, and both of his hands were filled with coals 

of fire from between the cherubim to scatter over the city. 

(10:2,6-7) 

7.  Daniel 3:19-28: Nebuchadnezzar had Shadrach, 

Meshach, and Abednego cast into a fiery furnace, and then 

saw with them one whom he said was "like a son of the 

gods"; and when they were delivered unharmed, he said, 

"Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, 

మర్యు డీక్న్లతో పాటు ఫిలిప్పప లో ఉనే  ప్రీస్తత 

యేస్తలోన్స్ ప్ర్శుదుధలందర్కి" సంబోధించబడాలన్స్ 

మేము క్నగనేా ము - దీన్స్ అరంా "బిషప్లు" మర్యు 

"డీక్న్లు" "సెయింట్ట " కాదు, బదులుగా వారు ప్రప్తేూ క్ 

బాధ్ూ తలు మర్యు విధులు కేటాయించ్చన ప్విప్రులు. 

వ్యూ ఖ్ూ : కింగ్స జ్యమ్సట  తరా్గ త బైబిల్ అనవాదాలకు 

స్తధారణంగా “బిషప” కాకుండా ప్రూ వేక్షకులు 

ఉంటారు. కింగ్స జ్యమ్సట  బైబిల్ 

అనవదంచబడినప్పప డు చరి  ఆఫ్ ఇంగాుండ్జ్కు 

బిషప యొక్క  ్సా్తనం లేదా కార్గూ లయం ఉంద. కింగ్స 

జ్యమ్సట  చరి  ఆఫ్ ఇంగాుండ్జ్కు అధిప్త 

అయినందున, కింగ్స జ్యమ్సట  బైబిల్ చరి్  బోధ్నలు 

మర్యు అభాూ స్తలకు అనగుణంగా ఉండాలన్స్ 

అతన ఆదేశ్చంచాడు. బిషప అనే ప్దం ఏ కింగ్స్డమ్స 

నాట్ మేడ్జ విత్ హాూ ండ్జట , BbleWay ప్బిుష్ంగ్స్లో 

చరి్ ంచబడింద. 

(1) CHERUBIM (కెరూబ యొక్క  బహువచనం). ఇవి 

మొదట ప్రప్స్తతవించబడినవి మర్యు ర్గూ ంక్్లో 

అుూ నే తమనవి. 

(ఎ) ఆడమ్స మర్యు ఈవ్ పాప్ం చేసి ఈడెన నండి 

వెళుగటట్యబడిన తరా్గ త. దేవుడు "జీవ వృక్షం 

యొక్క  మారా్గనే్స్  కాపాడటాన్స్కి కెరూబుల ఈడెన 

తోటకి తూరుప న మర్యు క్తత యొక్క  జాా లన్స్ 

ప్రప్త వైప్ప తపాప డు" (ఆదకాండము 3:24). కానీ 

ఇక్క డ కెరూబుల వరని లేదు. 

(బి) ఇప్రశయేలు నండి విడుదలైన తరా్గ త స్పనాయి 

ప్రా తం వదద దేవుడు మోషేన న్స్ర్మ ంచడాన్స్కి 

దేవుడు మోషేతో అత ప్ర్శుదధమన గుడారంలోన్స్ 

ఒడంబడిక్ పెటెట్య పైన బంగారముతో తయారు 

చేయబడిన "కెరూబుల" యొక్క  ర్డండు బొమమ లు. 

ఈజ్రయేన బాన్స్సతా ం. అక్క డ దేవుడు 

మోషేన క్లుస్తతనన్స్ మర్యు అతన్స్తో 

"క్న్స్క్ర్ంచే స్పటుపై నండి, స్తక్షూ ప్ప మందసము 

మీద ఉనే  ర్డండు కెరూబుల మధ్ూ  నండి" 

అతన్స్తో "క్మూూ న్స్కేట్ చేస్తతనన్స్" వాగాదనం 

చేస్తడు - "కెరూబులు" అుూ నే తమన వాటిలో 

ఒక్టి సృష్ట్యంచబడిన జీవుల ఆజలాు. 



who hath sent his angel, and delivered his servants that 

trusted in him." etc. 

8.  Daniel 7:9-12: This was one of Daniel’s night time 

visions. Said he: "I behold (watched) till thrones were 

placed, and one that was the ancient of days did sit … 

thousands of thousands ministered unto him, and ten 

thousand times ten thousand stood before him." These, 

presumably, were angels at his beck and call. (Cf. 

Revelation 5:11) 

9.  Daniel 8:15-27: Gabriel (an angel of the Lord, Luke 

1:11, 19, 26) was called upon to explain to Daniel a vision 

he had just seen but did not understand. 

10. Daniel 9:20-27: "And while I was speaking and 

praying, and confessing my sin of my people Israel, and 

presenting my supplication before Jehovah my God for the 

holy mountain of my God; yea, while I was speaking my 

prayer, the man Gabriel [evidently the angel Gabriel, as per 

the foregoing]. Whom I had seen in the vision at the 

beginning, being caused to fly swiftly, touched me, about 

the time of the evening oblation. And he instructed me. And 

talked with me, and said, O Daniel, I am now come forth to 

give thee wisdom and understanding. At the beginning of 

thy supplications the commandment went forth, and I came 

to tell thee; for thou art greatly beloved: therefore, consider 

this matter, and understand the vision." (Then the 

information conveyed by Gabriel) 

11. Daniel 10:10 - 11:1: "And behold a hand touched me 

[said Daniel after a vision that had left him without strength 

and he had fallen into a deep sleep], which set me upon my 

knees and upon the palms of my hands. And he said unto 

me, O Daniel, thou man greatly beloved, understand the 

words that I speak unto thee, and stand upright; for unto 

thee am I now sent: and when he had spoken this word, I 

stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel; 

for from the first day that thou didst set thy heart to 

understand and to humble thyself before thy God, thy 

words were heard; and I am come for thy words’ sake. But 

the prince of the kingdom of Persia [would he be a fallen 

angelic prince?] withstood me one and twenty days; but, lo, 

Michael, one of the chief princes [in fact "the archangel" 

Jude 9], came to help me and I remained there with the 

kings of Persia. Now I am come to make thee understand 

what shall befall thy people in the latter days…. Then, said 

he, Knowest thou wherefore I am come unto thee? And 

now will I return to fight with the prince of Persia: and 

when I go forth, lo, the prince of Greece shall come. But I 

will tell thee that which is inscribed in the writing of truth: 

and there is none that holdeth with me against these, but 

Michael your prince. And as for me, in the first year of 

Darius the Mede, I stood up to confirm and strengthen 

him."  

(న్స్్రమాకాండము 25:18-22; 37:7-9; 

సంఖ్యూ కాండము 7:89) 

(సి) తరువాత, గుడార్గన్స్కి బదులుగా సొలొమోన 

ఆలయాన్స్ే  ప్పనరే్ ర్మ ంచ్చనప్పప డు, గుడారంలో 

ఉనే  వాటికి సర్పోయేలా "ఒర్గకిల్" 

(గుడారంలోన్స్ అత ప్విప్రత ్సలాాన్స్కి సమానం)లో 

ర్డండు "కెరూబుల" బొమమ లు ఉంచబడాాయి, 

పెదదవి తప్ప  మర్యు విభినే ంగా ఉంద. 

మర్యు "ఇలుు" (ఆలయం) యొక్క  అనే్స్  

గోడలపై "కెరూబిమ్స" బొమమ లు చెక్క బడాాయి, 

త్వటి చెటుతో ప్రప్త్వూ మేా యంగా, లోప్ల మర్యు 

వెలుప్ల, ప్రప్వేశ దాా రం మర్యు దాన్స్ తలుప్ప 

కూడా ఉనాే యి. 

(డి) యూదా బాబిలోన్స్యన బందఖ్యనాలో, మర్యు 

చెబార నద దరరా, ప్రప్వక్ త యెహెజ్యక లుకు "సా రంా 

తెరవబడింద" మర్యు అతన "దేవున్స్ 

దరశ నాలన చూశడు", అందులో మొదటిద 

ప్క్క నే "నాలుగు జీవుల పోలిక్" క్లిగి ఉంద నద 

(ఎజెకిల్ 1:1-28), తరువాత "కెరూబిమ్స"గా 

గుర్తంచబడింద (10:1-22); మర్యు 

ప్పనరుదధర్ంచబడిన దేవాలయం (40:1-47:5) 

యొక్క  తదుప్ర్ దరశ నంలో, దాన్స్ గోడలు 

మర్యు తలుప్పలు "కెరూబిమ్స" మర్యు త్వటి 

చెటు ప్రప్త్వూ మేా యంతో క్ప్ప బడి ఉనాే యి 

(41:18-25). మర్యు వార్ వివరణలు మునప్టి 

వాటి క్ంటే మర్ంత వివరంగా ఉనాే యి - కూడా 

కొంత భినే ంగా ఉంటాయి. 

(ఇ) ప్రకొతత న్స్బంధ్నలో "కెరూబులు" గుర్ంచ్చన ఏకైక్ 

ప్రప్స్తతవన హెప్రబ్బయులు 9:5లో ఉంద, ఇక్క డ 

భూసంబంధ్మన దేవాలయం యొక్క  "క్రుణ 

ప్పఠాన్స్ే  క్రప  ఉంచే ీర్ త కెరూబులు" గుర్ంచ్చ 

ప్రప్స్తతవించబడింద. 

నాలుగు జీవుల్పై వ్యూ ఖ్యూ న్స్ంచండ: 

యెహెజ్యక లు యొక్క  నాలుగు జీవులలో ప్రప్త 

ఒక్క టి "మనష్యూ న్స్ పోలిక్" క్లిగివుంద, 

ఒకొక క్క టికి నాలుగు ముఖ్యలు మర్యు నాలుగు 

ర్డక్క లు ఉనాే యి మర్యు వాటి అర్కాళ్ళళ  

"దూడ పాదం వలె" మర్యు "కాలిన ఇతతడిలా 

మెరుసూత  ఉనాే యి." " వారు "నాలుగు వైప్పలా 



This unidentified personage speaks of himself in such a 

way as to make him rank close to Michael, the archangel. 

And this same personage gave Daniel the remainder of the 

information in Chapter 11 an on to 12:4. Also, in 12:1 he 

speaks of "Michael"…., the great prince who standeth for 

the children of thy people" – namely, the righteous of Israel 

– a patron angel of the people of God, it would seem – 

involved in behalf of God and the obedient subjects of God 

against Satan and his minions. (Cf. Revelation 12:7-8.) 

New Testament References to Angel’s Servives.  

1.   Luke 1:5-23: The angel Gabriel sent to a priest named 

Zacharias, to foretell the birth    of John the Baptist. 

 

2.   Luke, 1:26-38: The angel Gabriel likewise sent to "a 

city of Galilee, named Nazareth," to a virgin named Mary, 

to foretell the birth of JESUS, "the son of the Most-High." 

 

3.   Matthew 1:18-25: An angel of the Lord appeared in 

the dream to Joseph, to whom Mary was betrothed, to 

assure him that it was by the Holy Spirit that she was with 

child, and that he should not fear to take her unto himself. 

4.   Luke- 2:8-20: An angel of the Lord, joined suddenly by 

"a multitude of the heavenly host," appeared to shepherds 

keeping watch over their flock by night near Bethlehem, to 

announce the birth of Jesus in that city and to instruct them 

as to how to find him. 

5.  Matthew 2:13-15: An angel of the Lord appeared to 

Joseph in a dream to have him take the child and his mother 

to Egypt to foil the effort of Herod the king to destroy him. 

6.  Matthew 2:19-23: An angel of the Lord likewise 

appeared to Joseph in a dream when Herod was dead, to 

have him take the child and his mother back to the land of 

Israel. 

 7. Matthew 4:11: After the baptism of Jesus, 40 days of 

fasting, and successfully resisting temptation of the Devil, 

"behold, angels came and administered unto him. (See also 

Mark 1:13) 

 8. Matthew 13:36-43: In his explanation of the Parable of 

the Tares, Jesus said "the harvest is the end of the world; 

and the reapers are the angels…. The Son of man shall send 

forth his angels, and they shall gather out of the kingdom 

all things that cause stumbling and them that do iniquity, 

and shall cast them into the furnace of fire," etc.. 

 9.  Matthew 13:47-50: In the Parable of the Net, he said 

that "in the end of the world: the angels shall come forth, 

and sever the wicked from among the righteous, and then 

cast them into the furnace of fire," etc.. 

వార్ ర్డక్క ల ప్రకింద ఒక్ వూ కి త చేులు" కూడా క్లిగి 

ఉనాే రు. "వాటి ముఖ్యల విషయాన్స్కొసేత, అవి 

మన్స్ష్ ముఖం, మర్యు నలుగుర్ కుడి వైప్పన 

సింహం ముఖం; ... ఎడమ వైప్ప ఎదుద ముఖం; ... 

డేర ముఖం కూడా ఉనేా యి. మన్స్ష్ ముఖ్యన్స్కి 

ఎదురుగా)." (1:4-9) 

 

"జీవుల పోలిక్ విషయాన్స్కొసేత [లేక్పోతే]. వాటి 

రూప్ము మండుునే  న్స్ప్పప ల బొగుాలా, దవిటీల 

రూప్ము వంటిద: జీవుల మధ్ూ  అగిే  పైకి ప్రకిందకి 

వెళ్లుంద; మర్యు అగిే  ప్రప్కాశవంతంగా ఉంద 

మర్యు దాన్స్ నండి బయటకు వచి్చ ంద. అగేి  

మెరుప్పలా వెలిగింద, ఆ జీవులు మెరుప్ప 

మెరుప్పలా ప్ర్గెతత తర్గి వచాి యి." (1:10-14) 

 

యెహెజ్యక ల్ మొదటి దరశ నంలోన్స్ ఈ ప్రప్త 

"జీవుల" ప్రప్క్క న, అతన భూమిపై ఒక్ 

ఆసకి తక్రమన చప్రకాన్స్ే  ("త్వము ప్పవుా లాగా 

[అందుకే, నీలం-ఆకుప్చి -నీలం రంగులో]" 

మర్యు "చప్రక్ంలో చప్రక్ంలాగా") చూశడు. వార్ 

ప్రప్త నాలుగు ముఖ్యలకు. మర్యు "చప్రకాల 

అంచులు "ఎకుక వగా మర్యు భయంక్రంగా 

ఉనాే యి; మర్యు … చుట్యట్య  క్ళళ తో 

న్స్ండిపోయింద." జీవులు క్దలినప్పప డు, చప్రకాలు 

వాటితో పాటు క్దలాయి; మర్యు అవి భూమి 

నండి పైకి ఎతతబడినప్పప డు, చప్రకాలు ఎతతబడాాయి 

- ఎందుక్ంటే "ఆ జీవి యొక్క  ఆతమ  [లేదా, 

జీవితం] "చప్రకాలు" లో (1:15-21) 

నాలుగు జీవులపై వాూ ఖూ న ముగించండి 

(2) SERAPHIM ("సెర్గఫ్" యొక్క  బహువచనం) - 

అక్షర్గలా మండుునే వి అన్స్ అరధం, కాబటిట్య అవి 

యెహెజ్యక లు చూసిన "కెరూబులు" లాగా ఉండవచుి  - 

అంటే "మండే మంటల లాగా" లేదా బహుశ లాగా 

ఉండవచుి . మెరుప్ప. 

వ్యూ ఖ్ూ : సెర్గఫిమ్స ఒక్ వచనంలో మాప్రతమే 

ప్రప్స్తతవించబడింద– ఇద యెషయా ప్రప్వక్ త 

కార్గూ లయాన్స్కి రలవబడినప్పప డు, యెహోవా 

ఆసా్తనంలో భారంగా "సెర్గఫిమ్స"తో యెహోవా 



10. Mathew16:27: "For the Son of man shall come in the 

glory of the Father with his angels; and then shall he render 

unto every man according to his deeds." (Cf.25:31-46) 

11. Matthew. 18:10: "... for I say unto you, that in the 

kingdom of heaven their angels do always behold the face 

of my father who is in heaven." (Cf. Acts 12:15) 

12. Matthew 24:30-31: "… they shall see the son of man 

coming in the clouds of heaven with power and great glory. 

And he shall send forth his angels with a great sound of a 

trumpet, and they shall gather together his elect from the 

four winds, from one end of heaven to the other." (See also 

Mark 13:26-27; also 1 Thessalonians 4:16)  

13. Matthew 25:31-32: "But when the Son of man shall 

come in his glory, and all the angels with him, then shall he 

sit on the throne of his glory: and before him shall be 

gathered all the nations" – to be judged. (vs.33-46). (Cf. 

Chapter, 16:27; also, Jude 14-15) 

14. Matthew 28:1-10: On the morning of Christ’s 

resurrection, "an angel of the Lord descended from heaven, 

and came and rolled away the stone, and sat upon it" etc. 

(See also Mark 16:1-7; Luke 24:1-7,22-23; cf. John 20:11-

13) 

15. Mark 8:38: "For whosoever shall be ashamed of me and 

of my words in this adulterous and sinful generation, the 

Son of man also shall be ashamed of him, when he cometh 

in the glory of the Father with the holy angels." (See Luke 

9:26; 12:8-9; cf. Matthew 10:32-33) 

16. Luke 15:10: "I say unto you, there is joy in the presence 

of the angels of God over one sinner that repenteth."  

17. Luke 16:22: "And it came to pass that the beggar 

[Lazarus] died, and that he was carried away by the angels 

into Abraham’s bosom." 

18. Luke- 22:43: "And there appeared unto him [Jesus, in 

the Garden of Gethsemane] an angel from heaven, 

strengthening him." (Cf. Matthew 4:11) 

19. Acts 1:10-11: " While they [the apostles during the 

ascension of Christ] were looking stedfastly into heaven as 

he went, behold, two men [evidently angels] stood by them 

in white apparel," and assured them of his return in like 

manner. 

20. Acts 5:19-20: "An angel of the Lord" opened the prison 

doors and released the apostles, who had been incarcerated 

for preaching the gospel of the resurrected Christ. 

మహమన గుర్ంచ్చన విసమ యప్ర్చే దరశ నానే్స్  

వివర్స్తతంద. 

"ర్గజు ఉజయ్ా మరణించ్చన సంవతట రంలో, ప్రప్భువు 

సింహాసనంపై కూరి్ట వడం నేన చూశన, మర్యు 

అతన్స్ రైలు ఆలయాన్స్ే  న్స్ంరంద, అతన్స్ పైన 

సెర్గఫిమ్స న్స్లబడాాడు: ప్రప్త ఒక్క ర్కి ఆరు ర్డక్క లు 

ఉనాే యి; అతన తన ముఖ్యన్స్ే  ర్డండు ర్డక్క లతో 

క్ప్పప కునేా డు. ఇదదర్తో అతన తన పాదాలన 

క్ప్పప కునేా డు, మర్యు అతన ఎగిర్పోయాడు, 

మర్యు ఒక్ర్తో ఒక్రు [అక్షర్గలా, ఇద] అన్స్ అర్చాడు 

మర్యు ఇలా అనేా డు: "ప్ర్శుదుధడు, ప్ర్శుదుధడు 

సేనల యెహోవా; భూమి అతన్స్ మహమతో న్స్ండి 

ఉంద. అర్చ్చన వాన్స్ సా ర్గన్స్కి గుమమ ం ప్పనాదులు 

క్దలాయి, ఇలుు పరతో న్స్ండిపోయింద. అప్పప డు నేన, 

అయోూ ! ఎందుక్ంటే నేన రదుద చేశన; నేన 

అప్విప్రతమన పెదవుల మన్స్ష్న్స్, అప్విప్రతమన 

పెదవుల ప్రప్జల మధ్ూ  నేన న్స్వసించాన, ఎందుక్ంటే 

నా క్ళ్ళళ  ర్గజు, సైనాూ ధిప్త అయిన యెహోవాన 

చూశయి. 

"అప్పప డు సెర్గఫిమ్స్లలో ఒక్డు బలిప్పఠం మీద నండి 

ప్టకారుతో తసిన సజీవ బొగుాన చేతలో ప్టుట్యకున్స్ నా 

దరరాకు ఎగిర్, అతన దాన్స్తో నా నోటిన్స్ త్వకి, ఇదగో, 

ఇద నీ పెదవులన త్వకింద. నీ దోషము 

తసివేయబడెన మర్యు నీ పాప్ము 

క్షమింప్బడియునే ద." (యెషయా 6:1-7) 

కానీ ఇక్క డ ప్రప్త ఒక్క ర్కి ర్డక్క లు ఉనాే యి (ఆరు 

సంఖూ , వాటిలో ర్డండు ఎగిర్నవి), పాదాలు, ముఖం, చేయి 

(బహుశ ర్డండు) మర్యు మాటాుడరలవు అనే వాసతవం 

మినహా మనకు వివరణ లేదు. 

(3) జీవులు. ఇవి మనకు ప్రకొతత న్స్బంధ్నలో, ప్రప్క్టన 

ప్రరంథంలో, సా రంాలోన్స్ విశా ం యొక్క  సింహాసన రదన్స్ 

జాన చూసిన దరశ నంలో ఉనాే యి. పాత 

న్స్బంధ్నలోన్స్ కెరూబిమ్స్లు మర్యు సెర్గఫిమ్స్ల 

మాదర్గానే వాటిలో నాలుగు ఉనేా యి. వారు 

సింహాసనం మధ్ూ లో, మర్యు సింహాసనం చుట్యట్య  "క్ళ ు 

ముందు మర్యు వెనక్ న్స్ండుగా" ఉనాే రు - బహుశ 

సింహాసనం యొక్క  ఇరువైప్పలా మర్యు ఎతెతతన 



21. Act. 7:53: Stephen, in a speech before the Sanhedrin, 

said to the court, "Ye … received the law [of Moses] as it 

was ordained by angels, and kept it not." (Cf. Galatians 

3:19; Hebrews 2:2) 

22. Acts 8:26: "An angel of the Lord" instructed Philip, the 

evangelist, to leave Samaria and go south to the road from 

Jerusalem to Gaza, where he contacted an Ethiopian 

eunuch and converted him to Christ. (vs. 27-39) 

23. Acts 10:3-7,22,30-32: "An angel of God," "a holy 

angel," "a man … in bright apparel," appeared to Cornelius 

and instructed him to contact the apostle Peter for words 

whereby he and his house might be saved. 

24. Acts 12:5-11: "An angel of the Lord" delivered the 

apostle Peter from prison and     averted his being put to 

death by Herod. 

25. Acts 12:15: When Peter had been released from prison 

and appeared at the house of Mary the mother of John 

Mark, with a maid answering his knocking "at the door of 

the gate" and reporting that it was Peter, she was told, "It is 

his angel." (Cf. Matthew 18:10) 

26. Acts 12:23: "An angel of the Lord" smote Herod so that 

he died, because he did not give God the glory when he 

accepted acclaim as a "god." 

27. Acts 23:6-9: Pharisees and Sadducees disagreed as to 

whether there is such a thing as an angel – also as to 

whether there is a "resurrection" or "spirit" – with the 

apostle Paul believing with the Pharisees in all three. 

28. Acts 27:23-24: "An angel of God" stood by Paul one 

night on board a storm-tossed ship on the Adria" (an arm 

of the Mediterranean) to guarantee the safety of himself 

and all on board.  

29. 1 Corinthians 11:10: The apostle Paul wrote that the 

woman ought to have "a sign of authority on her head, 

because of the angels" – likely because of their concern that 

all be submissive to God. (See Luke 15:7,10) 

30. 1 Thessalonians 4:16: "For the Lord himself shall 

descend from heaven with a shout, with the voice of the 

archangel, and with the trump of God: and the dead in 

Christ shall rise first" – meaning the archangel will be 

included with the angels that accompany our Lord upon his 

return at the end of earthly history. 

31. 2 Thessalonians 1:7-10: "The lord Jesus shall be 

revealed from heaven with his mighty angels" (King James 

సింహాసన ప్రపాంత్వన్స్కి ఇరువైప్పలా. "మర్యు మొదటి 

జీవి సింహంలా ఉంద, ర్డండవ జీవి దూడలా ఉంద, 

మూడవ జీవి మన్స్ష్ ముఖంలా ఉంద, నాలవా జీవి ఎగిర్న 

డేరలా ఉంద. మర్యు నాలుగు జీవులు, వాటిలో 

ఒకొక క్క టి ఆరు ర్డక్క లు క్లిగి ఉనాే యి, చుట్యట్య  

మర్యు లోప్ల అన్స్ే  క్ళ్ళళ  న్స్ండి ఉనాే యి; మర్యు 

వారు ప్రలు మర్యు ర్గప్రత విప్రశంత తస్తకోలేదు, 

"సరా శకి తమంుడైన ప్రప్భువైన దేవుడు ప్ర్శుదుధడు, 

ప్ర్శుదుధడు, ప్ర్శుదుధడు" 

(4) పెదదలు. "సింహాసనం చుట్యట్య  నాలుగు ఇరవై [అధీన] 

సింహాసనాలు [నాలుగు 'జీవుల'తో పాటు ప్రప్ధాన 

'సింహాసనాలు' మర్యు దాన్స్ న్స్వాస్తలన 

చుటుట్యముటిట్యనటుు క్న్స్రంచాయి]: మర్యు 

సింహాసనంపై నాలుగు ఇరవై మంద పెదదలు తెలుటి 

దుస్తతలు ధ్ర్ంచ్చ కూరి్ట వడం నేన చూశన. వస్టస్తతలు: 

మర్యు వార్ తలలపై బంగారు కిర్జటాలు." (ప్రప్క్టన 

4:4) బహుశ ఇవి మనష్యలుగా క్న్స్రంచవచిు . 

చాలా తరచుగా, "జీవులు" మర్యు "పెదదలు: క్చేర్జలో 

నటించారు. ఉదాహరణకు, 

(a) జీవులు దేవుణి ి ఆర్గధించ్చనప్పప డు, పెదదలు 

వార్తో క్లిసిపోయారు. (ప్రప్క్టన 4:9-11) 

 

(b) గఱ్ఱరెలు ఏడు ముప్రదల ప్పసతకానే్స్  తెర్చ్చనప్పప డు, 

"నాలుగు జీవులు మర్యు ఇరవై నాలుగు 

పెదదలు గఱ్ఱరెలు ముందు ప్డిపోయారు ... 

మర్యు వారు ఒక్ కొతత పాట పాడారు, "నవుా  

యోగుూ డివి" మొదలైనవి. (ప్రప్క్టన 5: 8-10) 

 

(c) అనేక్మంద దేవదూతలు మర్యు 

సృష్ట్యంచబడిన ప్రప్త వస్తతవు ఆర్గధ్నలో 

చేర్నప్పప డు, "నాలుగు జీవులు ఆమేన చెపాప యి. 

మర్యు పెదదలు ప్డి ఆర్గధించారు." (ప్రప్క్టన 

5:11-14) 

  

(d) మర్కక్ సందరు ంలో, "పెదదలు మర్యు నాలుగు 

జీవులు ... సింహాసనం ముందు మర్యు వార్ 

ముఖ్యల మీద ప్డి దేవుణి ిఆర్గధించారు" అన్స్ 

చెప్ప బడింద. (ప్రప్క్టన 7:11-12) 

 

(e) మర్యు బాబిలోన ప్తనాన్స్ే  ప్రలోక్ంలో చాలా 

మంద ప్రప్జలు జరుప్పకుంటునే ప్పప డు, 



Version), when he comes to take vengeance on the wicked 

and be glorified in his saints. 

32. 1 Timothy 3:16: "He who was manifested in the flesh" 

(see John 1:1-1,14; 1 John 1;1-4; 3:5) was "seen of angels" 

– evidently while on earth. (see Matthew 4:11; Mark 1:13; 

also, Luke 2:13; 24: 4-7; Act 1:10-11; cf. John 1:51) 

Conclusion of Mission of Angels 

The ministries of angels have been varied through human 

history, but used mostly in God’s providential guidance 

and protection of his people – "sent forth to do service for 

the sake of them that shall inherit salvation." (Hebrews 

1:14) And appearing as men; strangers and men have on 

occasion "entertained angels unawares." (Hebrews 13:2)  

 

Comment: Angels perform God’s service to Christians 

even when they are not aware of that service. 

 

It is possible for us to be the recipients of their ministries 

and not know it. It is also probable that the spirits of all the 

righteous are at death conducted by angels to the Hadean 

paradise as in the case of Lazarus. (Luke 16:22) 

 

Finally, it seems that we shall then join them in the 

heavenly world. (Hebrews 12:22-24) 

GABRIEL  
He is referred to twice in the Old Testament, and referred 

to as "the man Gabriel," because having the appearance of 

a man. In the first instance he appeared to the prophet 

Daniel to explain a vision he had seen but did not 

understand (Daniel 8:1-19). In the second instance, he 

likewise appeared to Daniel, this time in response to prayer 

and to instruct him further in regard to the vision he had 

seen. (9:20-23) 

Gabriel is likewise mentioned twice in the New Testament. 

In the first instance, he appeared to Zacharias, the father of 

John the Baptist, to announce to him the birth of the latter, 

stating "I am Gabriel, that stand in the presence of God; and 

I was sent to speak unto thee, and to bring thee these good 

tidings" (Luke 1:5-23). And six months later he was sent 

from God to "a city of Galilee, named Nazareth," to a virgin 

named Mary, to announce to her that she would conceive 

by the power of the Holy Spirit and give birth to a son, 

whom she was to call Jesus, and who would be called the 

Son of the Most-High. (1:26-38) 

MICHAEL 
After a certain vision of Daniel, one was sent by God to 

explain to him the significance of it, yet that one had been 

delayed by the prince of the kingdom of Persia; but, said he 

to Daniel, "Michael, one of the chief princes, came to help 

me." And before departing, he told him, "there is none that 

holds with me against these [the prince of Persia and the 

"నాలుగు ఇరవై మంద పెదదలు మర్యు నాలుగు 

జీవులు ప్డిపోయి, సింహాసనంపై కూరుి నే  

దేవున్స్కి నమసక ర్ంచ్చ, "ఆమేన; హలెులూయా" 

అన్స్ చెపాప రు. (ప్రప్క్టన 19:1-4) 

 

అప్పప డప్పప డు సా తంప్రతంగా వూ వహర్ంచేవారు. 

(a) ఏడు ముప్రదలతో ఉనే  ప్పసతకానే్స్  తెరవడాన్స్కి 

విశా ంలో ఎవరూ క్న్స్రంచనందుకు జాన 

ఏడుస్తతనే ప్పప డు, "పెదదలలో ఒక్రు అతన్స్తో, 

ఏడవక్ండి" అన్స్ చెపాప డు, ఎందుక్ంటే యూదా 

తెరకు చెందన సింహం జయించ్చ, దాన్స్న్స్ 

తెరవడాన్స్కి ప్పసతక్ం. (ప్రప్క్టన 5:1-5) 

 

(b) ప్పసతక్ంలోన్స్ మొదటి నాలుగు స్పల్ట ్లో ఒకొక క్క టి 

తెర్చ్చనప్పప డు, నాలుగు జీవులలో ఒకొక క్క టి 

మలుప్ప తర్గింద. "రండి" అన్స్ అరుసూత , దాన్స్కి 

ప్రప్తసప ందనగా నాలుగు గుప్రర్గలు మర్యు 

రైడరులో ఒక్టి బయటకు వస్తతంద. (ప్రప్క్టన 6:1-

8) 

 

(c) మర్కక్ సందరు ంలో, "నాలుగు మర్యు ఇరవై 

మంద పెదదలు తమ ముఖ్యల మీద ప్డి దేవుణి ి

పూజంచారు," నాలుగు జీవుల గుర్ంచ్చ 

ఎటువంటి ప్రప్స్తతవన లేకుండా. (ప్రప్క్టన 11:16-

18) 

(5) దేవదూతలు. పాత మర్యు ప్రకొతత న్స్బంధ్నలలో 

పేర్కక నబడిన ఖగోళ జీవుల యొక్క  పైన పేర్కక నే  న్స్ర్దషట్య 

వరా్గలకు అదనంగా, విసతృతమన మర్యు మర్ంత 

క్లుప్పకొన్స్ ఉనే  ప్దం "దేవదూతలు" అన్స్ రలువబడే 

అనేక్మంద ఇతరులు ఉనాే రు. "అనేక్ మంద 

దేవదూతలు ... ప్దవేల స్తరుు ప్దవేలు, మర్యు 

వేలమంద" ఒక్ సందరు ంలో "సింహాసనం చుట్యట్య " 

(క్నీసం 101,000,000, కానీ వాసతవాన్స్కి ఎకుక వ, ఆ సంఖూ  

కేవలం వెయిూ  వేలకు మాప్రతమే ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం 

వహస్తతంద. ర్డండవ వరంా అయితే అద వేలకొదీద 

[బహువచనం] వేల - అన్స్ే  చెప్ప బడింద, అసిరామన 

న్స్షప ుతల యొక్క  న్స్రవధిక్ సంఖూ ) పైన పేర్కక నే  

ప్పసతక్ం యొక్క  ముప్రదలన తెరవడాన్స్కి గప్రర్డరలు 

జయించడాన్స్ే  జరుప్పకుంటారు (ప్రప్క్టన 5:11-12). 

మర్యు బుక్ ఆఫ్ ర్విలేషన దేవదూతలలో, ఒంటర్గా 

లేదా సమూహాలలో, అంతటా ప్రప్స్తతవించబడాాయి - అవి 

పాత మర్యు కొతత న్స్బంధ్నలు ర్డండింటిలో కూడా 

ఉనాే యి. హెప్రబ్బయులు 12:22 కూడా "ప్రలోక్ 



prince of Greece], but Michael your prince." (see Daniel 

10:1-21, with Michael’s name mentioned in vs.13,21.) And 

in 12:1, he is mentioned again by name, and described as 

"the great prince who stands for the children of thy people" 

– Daniel’s people, the holy ones of the Jews.  

In the New Testament, in Jude 9, he is called "Michael the 

archangel" (the highest level of angel), and describes as 

having contended with the devil and "disputed about the 

body of Moses." And, finally, in Revelation 12;7-9, we 

read: "And there was war in heaven: Michael and his angels 

going forth to war with the dragon; and the dragon warred 

and his angels; and they prevailed not, neither was their 

place found any more in heaven. And the dragon was cast 

down, the old serpent, he that is called the Devil and, the 

deceiver of the whole world; he was cast down to the earth, 

and his angels were cast down with him." All this was seen 

by John in a vision, while on the Isle of Patmos. 

SATAN 
The English word is from the Hebrew term Satan in the Old 

Testament and the Greek term Satanas in the New 

Testament. Its basic meaning is "adversary." It is translated 

"Satan," meaning supreme adversary of God and man and 

tolerated by God within certain bounds for the duration of 

man’s probationary period on earth but is doomed to 

"eternal fire" afterward along with his agents. (Matthew 

25:41) The one exception is when Jesus called Peter 

"Satan" in the sense of a Satan-like man when he 

challenged our Lord’s prediction of his approaching death 

in Matthew 16:23; Mark 8:33). 

Character and Identity 
 In Revelation 12:9, where he is symbolically represented 

as a "dragon." He is described as "the old serpent, he that 

is called the Devil; and Satan, the deceiver of the whole 

world." The word "Devil" means calumniator, one who 

makes maliciously false statements or a slanderer. And 

being called "the old serpent … the deceiver" is evidently 

an allusion to the serpent who, as an agent of Satan, by 

falsehood and slander of God deceived Eve in the garden 

of Eden (Genesis 3), and led her and Adam into sin that 

eventuated in physical death for them and all posterity. 

Accordingly, Jesus said to Jews who were seeking to kill 

him: "Ye are of your father the devil, and the lusts of your 

father it is your will to do. He was a murderer from the 

beginning, and standeth not in the truth, because there is no 

truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his 

own: for he is a liar, and the father thereof" (John 8:44). 

The apostle Paul speaks of "the serpent [who] beguiled Eve 

in his craftiness" (2 Corinthians 11:3), of "the wiles of the 

devil." (Ephesians 6:11) And of "his devices" (2 

Corinthians 2:11). He may appear as "an angel of light" (2 

Corinthians 11:14). Also, oppositely, "your adversary, the 

యెరూషలేము"కు సంబంధించ్చ "అసంఖ్యూ క్మన 

దేవదూతల సమూహం" గుర్ంచ్చ మాటాుడుుంద. 

ఏంజల్ట  మిషన 

దేవున్స్ మర్యు ప్రీస్తత యొక్క  దేవదూతలుగా, వారు 

"అందరూ ప్ర్చరూ  చేసే ఆతమ లు, రక్షణన 

వారసతా ంగా పందే వార్ కొరకు సేవ చేయడాన్స్కి 

ప్ంప్బడాారు" (హెప్రబ్బయులు 1:14) - దేవున్స్ యొక్క  

విస్తత రమన మర్యు వార్ కోసం ఏదైనా ఇతర మిషను 

ఉండవచుి . అకారణంగా అప్ర్మిత విశా ం. చాలా 

వరకు, వార్ ప్రప్దరశ న వివర్ంచబడలేదు. మర్యు 

కొనే్స్ స్తరుు వారు క్న్స్రంచకుండా లేదా సమీప్ంలో 

ఉనాే రు. కానీ ఎకుక వగా మానవులు చూసినప్పప డు 

వారు ప్పరుష్యలుగా క్న్స్రస్తతరు మర్యు ఎలుప్పప డూ 

దేవదూతలుగా గుర్తంచబడరు - క్నీసం, మొదట - 

"కొందరు దేవదూతలకు తెలియకుండా వినోదం 

పందారు." (హెప్రబ్బయులు 13:2) మర్యు వారు 

క్న్స్రంచకుండా ఉండవచుి . (ఆదకాండము 22:21-35; 

cf. 2 ర్గజులు 6:14-17 చూడండి) 

వారు వూ కి తరతంగా మనకు ఏయే విధాలుగా సేవ చేస్తత ర్ట 

మాకు చెప్ప బడలేదు. కానీ పాత మర్యు కొతత 

న్స్బంధ్నలు ర్డండింటిలోనూ ఇప్ప టికే అందంచబడిన 

కొన్స్ే  సేవా సందర్గు ల ఉదాహరణలు ఇవా బడాాయి 

మర్యు కొన్స్ే  స్తధారణ మిషను ముందే చెప్ప బడాాయి. 

ఏంజెల్ సేవకు పాత న్స్బంధ్న సూచనలు 

1. ఆదకాండము 19:1-22: సొదొమన నాశనం 

చేయడాన్స్కి మర్యు లాట్ మర్యు అతన్స్ 

కుటుంబాన్స్ే  నరరం నాశనం నండి రక్షించడాన్స్కి 

వచ్చి న "ఇదదరు దేవదూతలు" (vs. 1, 15) గుర్ంచ్చ ఇక్క డ 

మనకు సమాచారం ఉంద. కానీ వారు "ప్పరుష్యలు" (v.10, 

12, 16) అన్స్ కూడా చెప్ప బడాారు మర్యు అప్రబహాముకు 

యెహోవాగా గుర్తంచబడిన మర్కక్ర్తో క్లిసి 

క్న్స్రంచారు (ముఖూ ంగా ఆదకాండము 18, మర్యు 16-

22 చూడండి) . ఈ ర్డండు సందర్గు లన పైన 

ఉదహర్ంచ్చన హెప్రబ్బయులు 13:2లో ప్రప్స్తతవించవచిు . 

2. ఆదకాండము 28:12; 31:11: యాకోబుకు దేవదూతలు 

క్లలో క్న్స్రంచారు. ఒక్దాన్స్లో, వారు న్స్చిె నపై 

సా రా్గన్స్కి మర్యు భూమికి మధ్ూ  ఆర్టహణ మర్యు 

అవర్టహణన చూశడు, ఇద ర్డండు రంగాలలో వార్ 

ఉన్స్కి మర్యు మంప్రతతా  శఖలకు మర్యు ర్డండింటి 



devil as a roaring lion, walking about, seeking whom he 

may devour." (1 Peter 5:8) 

 Origin and Destiny 
1.  It seems likely that Satan was created as an angel of God 

of high rank, but not quite the highest, and was leader of 

"the angels that sinned" and were "cast down," as referred 

to in 2 Peter 2:4 and Jude 6. In the latter passage, it is stated 

that "they kept not their own principality, but left their 

proper habitation," implying that they were not pleased 

with their assigned rank and sphere. 

2.  In Revelation 12:7-9, we read: "And there was a war in 

heaven: Michael and his angels going forth to war with the 

dragon; and the dragon warred, and his angels; and they 

prevailed not, neither was their place found any more in 

heaven. And the great dragon was cast down, the old 

serpent, he that is called the Devil and Satan, the deceiver 

of the whole world; he was cast down to the earth, and his 

angels were cast down with him." 

Comment: This was part of a vision John had on the 

Isle of Patmos, symbolic of what happened as a result of 

Satan’s attempt to destroy Jesus after he had been born, 

and finally achieve his crucifixion – only for Him to be 

raised by God from the dead and "caught up unto God, 

and unto his throne." (12:4-5) 

3.  In Matthew 25:41, Jesus speaks of the "eternal fire 

prepared for the Devil and his angels." So, Satan must have 

been a mighty angel with other angels aligned with him, 

just as Michael was a mighty angel ("the archangel, "Jude 

9) and, according to the imagery of Revelation 12, had still 

other angels aligned with him. The fallen angels, including 

Satan, have not yet been cast into the "eternal fire," but are 

reserved unto judgment" (2 Peter 2:4) – Jude says "unto the 

judgment of the great day" (Jude 6). This is no doubt the 

"day" God appointed for judging the world in righteousness 

by the "man" he raised from the dead. (Acts 17:31) 

4. In Job (1:6,7,7,8,9,12,12; 2:1,2,2,3,4,6,7) we have our 

first mention of "Satan" by that name – designated in 

Hebrew as "the Satan," evidently by way of preeminence.  

Ancient tradition identifies Job with Jobab, the second 

King of Edom (Genesis 36:33); and Uz is thought to have 

been along the border between Palestine and Arabia, 

extending from Edom northerly and easterly toward the 

Euphrates river. That part of the land of Uz which tradition 

has called home to Job was Hauran, east of the Sea of 

Galilee, a part of which was later called Bashan, also Golan 

(to this day).  

The Devil 

The term "devil" has already been described as a smearing 

calumniator - slanderer – a false accuser. Not all of Satan’s 

మధ్ూ  సన్స్ే హత సంబంధాన్స్కి ప్రప్తక్ (cf. జాన 1:51). 

మర్కక్దాన్స్లో, దేవదూత "యెహోవా దూత" అయి 

ఉండవచుి . (31:13 చూడండి) 

3. ీర తన 34:7: "యెహోవా దూత తనకు భయప్డే వార్ 

చుట్యట్య  విడిద చేసి వార్న్స్ విడిరంచాడు." ఇద 

"యెహోవా దూత" అన్స్ రలువబడే న్స్ర్దషట్య దేవదూత 

కావచుి . లేదా, ఇద ఇక్క డ యెహోవా యొక్క  

దేవదూతలు (బహువచనం) అనే ప్దం కావచుి , 

మనం "గుప్రరం" గుర్ంచ్చ మాటాుడుునే టుుగా, గుప్రరం 

ఒక్ తరరతగా ఉంటుంద. టెక్ట ి్లో ర్డండోద అరంా 

కావాలంటే, 2 ర్గజులు 6:14-16న స్తధ్ూ మన 

ఉదాహరణగా చూడండి. 

4. ీర తన 78:49: "అతడు తన కోప్ము, ప్రకోధ్ము మర్యు 

ఆప్రరహము, మర్యు దుషట్య దూతల సమూహము యొక్క  

ఉప్రరతన వార్పై ప్రప్యోగించాడు." ఈ ఆసకి తక్రమన 

భారం ఇప్రజాయెల్్న బాన్స్సతా ం నండి విముకి త 

చేయడాన్స్కి ముందు భయంక్రమన తెగుళు దాా ర్గ 

ఈజప్పట్యపై దేవున్స్ ప్రప్తకారం యొక్క  పాక్షిక్ క్విత్వ వరని. 

"దేవదూతలు" చెడవాారన్స్ దీన్స్ అరంా కాదు, కానీ వారు 

భూమి యొక్క  న్స్వాస్తలపై బాధ్ల యొక్క  చెడులన 

తస్తకుర్గవడంలో దేవున్స్ ఏజెం్టుుగా 

న్స్యమించబడాారు - కొనే్స్ స్తరుు "యెహోవా దూత" 

విషయంలో (2 శమూూ ల్ 24 చూడండి. :15-17; 2 ర్గజులు 

19:32-36). లేదా, ఇద ఒక్ అలంకార్క్ వూ ీ తక్రణ కూడా 

కావచుి , చెడులన తన దేవదూతలు లేదా ఏజెంటుు 

అన్స్ రలుస్తతరు. 

5. ీర తన 91:11-12: "నీ మారమాులనే్స్ టిలో న్స్నే  

కాపాడునటుు ఆయన తన దూతలకు నీ మీద 

ఆజాారంచున. వారు న్స్నే  తమ చేులలో మోస్తతరు, 

నీ పాదము ర్గయికి తగిలించకు." ఈ ీర తన మొతతంగా 

నీతమంుల ఆశీరా్గ ద ్సితాన్స్ క్విత్వతమ క్ంగా 

వివర్స్తతంద - భౌతక్ భప్రదత ప్రంగా వార్ ఆధాూ తమ క్ 

భప్రదతన వివర్స్తతంద. అమెర్క్న ్స్తట్య ండర ా వెరనే్లో 

దాన్స్ మునప్టి వర్డట స్ 9-10 (V. 9 యొక్క  ఉపాంత 

ర్డండర్ంగ్స ఉప్యోగించ్చ) ఈ ప్రకింద విధ్ంగా 

చదువుుంద: "యెహోవా నా ఆప్రశయం, నీవు 

సరా్ట నే తమన దాన్స్న్స్ నీ న్స్వాసంగా చేస్తకునేా వు; 

చెడు ఉండదు. నీ గుడారం దరరా్కి ఏ తెగులు 



accusations are necessarily false, but all are of evil intent, 

and most of them are false. Being an inveterate {firmly 

established or of long standing} enemy of God and man, he 

accuses man to God (Job 1:6-11; 2:1-5; Revelation 12:9-

19), and God to man (Genesis 3:1-15). The Greek word 

more appropriately rendered "devil: is diabolos.  It is 

translated "false accuser" in 1 Timothy 3:1 and 2 Timothy 

3:3, and "slanderer" in Titus 2:33, "devil" one time (John 

6:70), where Jesus said of Judas Iscariot that he was a 

"devil" – not "the devil."  

 

Belial  

This is a Greek form of the Hebrew word beliyaal, meaning 

worthlessness.  wickedness, base fellow and ungodly. 

 

Beelzebub 

In the Latin Vulgate by Jerome (in the late 4th century A.D.) 

of the Greek New Testament work Beelzeboul in Matthew 

10:25; 12:24, 27; Mark 3:22; Luke 11:15,18,19), and 

adopted in most if not all English translations.  It was used 

by the Jewish enemies of Jesus and by Himself as well of 

"the prince of the demons" and applied to "Satan." 

(Matthew12:24-27) 

 

The Tempter  

That description occurs in Matthew 4:3 and 1 

Thessalonians 3:5 – literally, the tempting one, and the one 

tempting, respectively. Satan as a tempter solicits evil 

actions.  

 
The Evil One  

See Matthew 13:19, 38-39; 1 John 2:13-14; 3:12; 5:18. 

 
The Deceiver 

See Revelation 12:9; cf. 20:3, 8. 

 
The Accuser  

See Revelation 12:10; cf. Job 1:11; 2:4-5. 

The Enemy  

See Matthew 13:39. 

 

Adversary 

See 1 Peter 5:8; the Greek word is antidikos, which 

originally meant an opponent in a lawsuit, but came to be 

used as a general word for an adversary whether in a court 

of law or not. In the latter passage, Satan is used as a verb, 

meaning to accuse of, be an adversary. (cf. Zechariah 3:1) 

 

Lucifer??? We Think Not. 
Early Bible translations of Isaiah have "How art thou fallen 

from heaven, O Lucifer, son of the morning! How art thou 

cut down to the ground, which did weaken the nations." But 

in a note, it says. "Or, O day star." But the context of Isaiah 

14:3-23 shows the term to be used in addressing the "king 

of Babylon" (v.4), the brightest star in the political heavens 

at that time, not Satan, notwithstanding any comparisons 

ర్గకూడదు.” తరా్గ త వర్డట స్ 11-12. పైన 

ఉలేుఖంచ్చనటుుగా, దేవదూతల ప్ర్చరూ  ఇమిడి ఉంద. 

స్తత్వన తన ప్రప్లోభాలలో ఒక్దాన్స్లో (ముఖూ మన 

మినహాయింప్పతో) యేస్తకు దీన్స్న్స్ ఉటంకించాడు, ఇద 

అతన్స్కి భౌతక్ వాగాదనం చేసింద – " నీవు దేవున్స్ 

కుమారుడివైతే. (మతతయి 4:5-6) 

6. యెహెజ్యక లు 9:1-11: ఇద జెరూసలేంలోన్స్ 

అసహూ కార్గూ లు మర్యు దోష్యలైన న్స్వాస్తలపై 

దేవుడు విధించ్చన శ్చక్షకు సంబంధించ్చ యెహెజ్యక ల్్కు 

ఇచ్చి న దరశ నాల ప్రశ్లణిలో భారం (చూడండి 8:1-4). 9వ 

అధాూ యంలో, అతన "ఆరుగురు ప్పరుష్యలన" ప్రప్త 

ఒక్క రు "తన చేతలో విధా్ ంసం చేసే ఆయుధ్ంతో" 

(vs.1-2) దేవున్స్ కోపాన్స్ే  అమలు చేయడంలో 

ఆర్టరంచడాన్స్ే  చూశడు; కానీ యెహెజ్యక ల్ చూసిన 

దాన్స్ వివరణ వారు దేవదూతల వలె కాకుండా వాసతవ 

ప్పరుష్యల వలె ఉంద. "మర్యు వార్ మధ్ూ లో ఒక్ వూ కి త 

నార బటట్యలు ధ్ర్ంచాడు, అతన్స్ ప్రప్క్క న ఒక్ రచయిత 

సిర్గతో ఉనేా డు" (vs.2,3,11), తదుప్ర్ అధాూ యంలోన్స్ 

"కెరూబుల"కి సంబంధించ్చ యెహెజ్యక ల్ చూసిన దాన్స్లో 

ఒక్ భారం కూడా ఉంద. , మర్యు అతన్స్ ర్డండు 

చేులు నరరం మీద చెదరగటట్యడాన్స్కి కెరూబుల మధ్ూ  

నండి అగిే  బొగుాతో న్స్ండి ఉనాే యి. (10:2,6-7) 

7. డేన్స్యల్ 3:19-28: నెబుచాడేె జార షప్రడక్, మేష్పక్ 

మర్యు అబేదేె గోలన మండుునే  కొలిమిలో 

ప్డవేస్తడు, ఆపై వార్తో పాటు అతన "దేవతల 

కుమారున్స్ వంటివాడు" అన్స్ చెపాప డు; మర్యు వారు 

క్షేమంగా విడిరంచబడినప్పప డు, "తన దూతన ప్ంరన 

షప్రడక్, మేష్పక్ మర్యు అబేదేె గోల దేవుడు 

్స్తతతంప్బడున గాక్, మర్యు అతన్స్న్స్ నమిమ న తన 

సేవకులన విడిరంచెన" అన్స్ చెపాప డు. మొదలైనవి 

8. డేన్స్యల్ 7:9-12: ఇద డేన్స్యల్ యొక్క  ర్గప్రత 

సమయ దరశ నాలలో ఒక్టి. అతన ఇలా అనేా డు: 

"నేన సింహాసనాన్స్ే  అధిష్ట్యంచే వరకు చూశన, 

మర్యు ప్పర్గతనమన వూ కి త కూరిు న్స్ ఉనేా డు ... వేల 

వేల మంద అతన్స్కి సేవ చేస్తరు మర్యు ప్దవేల 

స్తరుు ప్దవేల మంద అతన్స్ ముందు న్స్లబడాారు." ఇవి, 

బహుశ, అతన్స్ బెక్ మర్యు కాల్ వదద దేవదూతలు. 

(Cf. ప్రప్క్టన 5:11) 



between the two and any hyperbolic descriptions used, 

most of which represent the king’s own egotistical and 

arrogant pride and ambitious designs, soon to be thwarted 

by overthrow and downfall. 

The context just mentioned represents the second part of a 

"burden" or oracle against the nation of Babylon itself, 

beginning with Isaiah 13:1. Another similar prophecy is 

found in Ezekiel 28: 1-19, against the "prince of Tyre," 

describing his overweening pride and warning him of 

approaching death (vs.1-10), followed by a satirical 

"lamentation over the king of Tyre" (vs.11-19), almost 

certain to have been the same as the "prince." 

Chapter 4  

Demons 
 

This study on Demons will include their relation to and 

involvement in other subjects also such as pagan worship, 

beliefs and practices including astrology, and ancestor 

worship, spiritism and necromancy, fortune-telling, magic 

reincarnation, transmigration of souls, and all kinds of 

myths superstitions, etc. Some of these we may not 

mention again unless only incidentally and briefly. 

Not-withstanding considerable material on the subject, the 

Bible does not supply conclusive or necessarily authentic 

answers to nearly all the questions that may or can be 

asked. But it will be our purpose to cover a wide range of 

materials as we reasonably can in the scriptures and that 

contribute to an understanding of them.  

In the Bible the word "spirit," but not soul is used of non-

human as well as human entities, both good and bad, as 

GOD, the HOLY SPIRIT and CHRIST, ANGELS and 

DEMONS. An interesting fact is that belief in the spirit 

world (both good and bad) has characterized every culture 

known in all the earth not just in the lands of the Bible, but 

also in the Semitic, Egyptian, Greek, and Roman cultures 

predominant in those lands.  

The English word "demon" is anglicized form of the Greek 

noun daimon and is found both in our New Testament and 

in the LXX (a Greek translation of the Old Testament of 

about 250 B.C.).  

The Septuagint (LXX) speak of a rebellious people 

"burning incense upon altars of brick without spelling out 

to whom but forbidden objects of worship; e.g., Baal and 

other pagan gods. 

A popular belief in the Hellenistic or Grecian world before 

New Testament times was "The spirits of mortals become 

demons when separated from earthly bodies." (A. 

Campbell, Popular Lectures and Addresses, pp.380, 381, 

9. డేన్స్యల్ 8:15-27: గాప్రబియేల్ (ప్రప్భువు యొక్క  దూత, 

లూకా 1:11, 19, 26) డేన్స్యల్్కు త్వన చూసిన ఒక్ 

దరశ నాన్స్ే  వివర్ంచడాన్స్కి రలిచాడు, కానీ అరంా 

కాలేదు. 

10. డేన్స్యల్ 9:20-27: "మర్యు నేన 

మాటాుడుునే ప్పప డు మర్యు ప్రపార్సాూత , నా ప్రప్జలైన 

ఇప్రశయేలు ప్టు నా పాపాన్స్ే  ఒప్పప కుంట్య, నా దేవున్స్ 

ప్విప్రత ప్రా తం కోసం నా దేవుడైన యెహోవా ముందు 

నా వినే పాన్స్ే  సమర్ప ంచ్చనప్పప డు; అవున, నేన 

మాటాుడుునే ప్పప డు నా ప్రపారనా, గాప్రబియేల్ అనే వూ కి త 

[సప షట్యంగా గాప్రబియేల్ దేవదూత, పైన పేర్కక నే  

ప్రప్కారం]. నేన మొదటోు  దరశ నంలో చూసిన, వేరంగా 

ఎగురుతూ, స్తయంప్రతం అర్ప ంచే సమయాన్స్కి ననే  

త్వకాడు మర్యు అతన నాకు ఉప్దేశ్చంచాడు. 

మర్యు నాతో మాటాుడి, “ఓ డేన్స్యల్, నేన ఇప్పప డు 

నీకు ్జాానానే్స్  మర్యు అవగాహనన ఇవా డాన్స్కి 

వచిా న, నీ ప్రపారనాల ప్రపారంభంలో ఆజ ావెలువడింద, 

మర్యు నేన మీకు చెప్ప డాన్స్కి వచిా న, ఎందుక్ంటే 

మీరు చాలా ప్రరయమనవారు, కాబటిట్య ఆలోచ్చంచండి. ఈ 

విషయం, మర్యు దృష్ట్యన్స్ అరంా చేస్తకోండి." 

(అప్పప డు గాప్రబియేల్ తెలియజ్యసిన సమాచారం) 

నాకు సహాయం చేయడాన్స్కి వచిా న మర్యు నేన 

ప్ర్యేా ర్గజులతో అక్క డే ఉండిపోయాన. చ్చవర్ 

ర్టజులోు  నీ ప్రప్జలకు ఏమి జరుగుుందో నీకు 

అరమాయేూ లా చెప్ప డాన్స్కి ఇప్పప డు నేన వచిా న. 

అప్పప డు అతడు, “నేన నీ దరరాకు ఎందుకు వచిా నో 

నీకు తెలుస్త?” అనేా డు. ఇప్పప డు నేన ప్ర్యేా 

యువర్గజుతో యుదధం చేయడాన్స్కి తర్గి వస్తతన: నేన 

బయలుదేర్నప్పప డు, ఇదగో, ప్రీస్ యువర్గజు వస్తతడు. 

అయితే సతూ  ప్రవాతలో ప్రవాయబడినద నేన మీకు 

చెపాతన, మర్యు మీ యువర్గజు మఖేల్ తప్ప , వీటికి 

వూ తర్నక్ంగా నాతో ఎవరూ లేరు. మర్యు నా 

విషయాన్స్కొసేత, మాదీయుడైన డార్యస్ మొదటి 

సంవతట రంలో, నేన అతన్స్న్స్ ధ్ృవీక్ర్ంచడాన్స్కి 

మర్యు బలప్రచడాన్స్కి న్స్లబడి ఉనేా న. ప్రీస్త 

యువర్గజు వస్తతడు. అయితే సతూ  ప్రవాతలో 

ప్రవాయబడినద నేన మీకు చెపాతన, మర్యు మీ 

యువర్గజు మఖేల్ తప్ప , వీటికి వూ తర్నక్ంగా నాతో 

ఎవరూ లేరు. మర్యు నా విషయాన్స్కొసేత, మాదీయుడైన 

డార్యస్ మొదటి సంవతట రంలో, నేన అతన్స్న్స్ 



386.) It was a common notion in the Greek world (and 

pagan world in general) that demons often appear in all 

kinds of places, at all possible times, especially those of 

uncanny beast, and are manifested in the most diverse 

mischances. Happenings were often mysterious until 

recognized as the work of a demon. Some demons were 

believed to be benign, only wanting the sacrifices due 

them, others to be hostile and harmful – even violent, and 

had to be countered by the most drastic means. Demon 

possession, resulting in illnesses, had also become a part of 

popular belief. And so had the practice of endeavoring to 

expel or exorcise them by magical.  

Detestable Practices 

The pagan world at large held views similar to popular 

Greek beliefs with reference to spirits. That concept 

embraced the forces which mediate between the higher 

gods and man, including the spirits of the dead, much as 

angels are represented in the Old Testament as doing 

between Jehovah and man. But the Old Testament writings 

forbade the people of God to adopt the beliefs and practices 

of the pagans, as later the New Testament did and does.  

Both Old and New Testaments condemn as abominations 

various pagan practices and beliefs in relation to demons as 

follows: 

(1) the practice of passing their son or his daughter 

through the fire  

(2) one that uses divination,  

(3) one that practices augury (an omen),   

(4) an enchanter,  

(5) a sorcerer, 

(6) a charmer,   

(7) a consulter of a familiar spirit,   

(8) a wizard,  

(9) a necromancer.  

(10) soothsaying,  

(11) magic, 

(12) witchcraft (wizard, as well as witch)  

(13) astrology,  

(14) monthly prognosticators,  

(15) exorcism,  

(16) superstition,  

(17) idol (and kindred terms), 

(18) imposture (reason for which will be explained 

later). 

 

Meaning of some of these practices 

1. Pass Son or Daughter to Through the Fire as worship:  

This was a form of child sacrifice, widely practiced in 

Canaan and its environs, and abominable practice.  

 

Comment: Does today’s practice of abortion equate to 

the practice of child sacrifice in idol worship? 

2. Idolatry 

ధ్ృవీక్ర్ంచడాన్స్కి మర్యు బలప్రచడాన్స్కి న్స్లబడి 

ఉనేా న. ప్రీస్త యువర్గజు వస్తతడు. అయితే సతూ  

ప్రవాతలో ప్రవాయబడినద నేన మీకు చెపాతన, మర్యు 

మీ యువర్గజు మఖేల్ తప్ప , వీటికి వూ తర్నక్ంగా నాతో 

ఎవరూ లేరు. మర్యు నా విషయాన్స్కొసేత, మాదీయుడైన 

డార్యస్ మొదటి సంవతట రంలో, నేన అతన్స్న్స్ 

ధ్ృవీక్ర్ంచడాన్స్కి మర్యు బలప్రచడాన్స్కి న్స్లబడి 

ఉనేా న. 

ఈ గురుతతెలియన్స్ వూ కి త తన గుర్ంచ్చ త్వన ప్రప్ధాన 

దేవదూత మఖేల్్కు దరరాగా ఉండేలా మాటాుడాడు. 

మర్యు ఇదే వూ కి త డేన్స్యల్ 11వ అధాూ యంలో 

మర్యు 12:4 వరకు మిగిలిన సమాచార్గన్స్ే  

అందంచాడు. అలాగే, 12:1లో, అతన "మఖేల్" 

గుర్ంచ్చ మాటాుడాడు...., నీ ప్రప్జల రలుల కోసం న్స్లబడే 

గప్ప  యువర్గజు" - అంటే, ఇప్రజాయెల్ యొక్క  

నీతమంుడు - దేవున్స్ ప్రప్జల పోషకుడైన దేవదూత, 

ఇందులో పాలాొనే టుు అన్స్రస్తతంద. స్తత్వన మర్యు 

అతన్స్ సేవకులకు వూ తర్నక్ంగా దేవుడు మర్యు దేవున్స్ 

విధేయులైన ప్రప్జల తరప్పన. (Cf. ప్రప్క్టన 12:7-8.) 

ఏంజెల్ట  సర్జా వ్ట ్కు కొతత న్స్బంధ్న సూచనలు. 

1. లూకా 1:5-23: గాప్రబియేల్ దేవదూత జాకార్యస్ అనే 

పూజార్ వదదకు ప్ంపాడు, జాన ద బారట్యస్ట్య జననం 

గుర్ంచ్చ ప్రప్వచ్చంచాడు. 

 

2. లూకా, 1:26-38: గాప్రబియేల్ దేవదూత కూడా 

"అుూ నే ుడైన దేవున్స్ కుమారుడైన" యేస్త 

జననాన్స్ే  ప్రప్వచ్చంచడాన్స్కి "నజర్ను అనే పేరురల 

రలిలీ నరర్గన్స్కి" మేర్జ అనే క్నూ కు ప్ంపాడు. 

 

3. మతతయి 1:18-25: మేర్జ న్స్శి్చ త్వరంా చేస్తకునే  

జోసెఫ్్కు క్లలో ప్రప్భువు దూత క్న్స్రంచాడు, ఆమె 

ప్ర్శుదాధ తమ  దాా ర్గనే ఆమె బిడతాో ఉందన్స్ మర్యు 

అతన భయప్డకూడదన్స్ హామీ ఇచిా డు. ఆమెన 

తన వదదకు తస్తకెళ్ళు. 

4. లూకా- 2:8-20: ప్రప్భువు యొక్క  దూత, "ప్రలోక్ప్ప 

సమూహము"తో అక్స్తమ ుతగా చేర్, ఆ నరరంలో యేస్త 

జననాన్స్ే  ప్రప్క్టించడాన్స్కి, బేతెుహేమ్స సమీప్ంలో ర్గప్రత 

వార్ మందన కాప్లా కాస్తతనే  కాప్రులకు క్న్స్రంచాడు. 



Literally, idolatry is the worship of idols or images as deity; 

figuratively, excessive attachment to or veneration for 

anything, in which sense "covetousness" is said to be 

idolatry (Colossians 3:5). Our English word "idol" is from 

the Greek eidolon, something seen, an image or likeness – 

representing the form of an object, either real or imaginary. 

In other words, it represents a non-entity so far as reality is 

concerned. But, in the minds of pagans, in offering 

sacrifices to idols they "sacrifice to demons, and not to 

God: and I would not that ye [Christians] should have 

communion with demons." (1 Corinthians 10:20) 

 In giving the Decalogue to Israel at Sinai, Jehovah said; 

"Thou shalt have no other gods besides me. Thou shalt not 

make unto thee a graven image, nor any likeness of 

anything that is in heaven above, or that is in the earth 

beneath, or that is in the water under the earth: thou shalt 

not bow down thyself unto them, nor serve them, for I 

Jehovah thy God am a jealous God." (Exodus 20:4-5) 

According to Romans 1:18-32, religion originally was 

monotheistic (worship of one true God), not polytheistic 

(belief in many gods) and not idolatry (worship of images). 

There is no record of polytheism or idolatry before the 

flood. But it would seem that not many generations latter, 

these had come into being "Your fathers dwelt of old times 

beyond the River [the Euphrates], even Terah, father of 

Abraham, and the father of Nahor; and they served other 

gods." (Joshua 24:2) 

3. Superstition 

Superstition is founded on irrational feelings of fear, a 

belief in a religious system regarded (by others than the 

believer) as without reasonable support, the occult or belief 

in omens, charms, and signs. (from Funk & Wagnalls New 

Practical dictionary of the English Language) 

 

Our culture, even among Christians, is not entirely free of 

vestiges of ancient superstitions. A common superstition of 

the Middle Ages was that the devil could enter a person 

during an unguarded moment when he is sneezing, but that 

this could be prevented if anyone present immediately 

appealed to God; e.g., "God bless you" when someone 

sneezes which involved their belief in the power of magic 

and witchcraft. Among other similar holdovers are the 

belief that 13 is an unlucky number, the belief in an evil 

eye, that breaking a mirror causes bad luck, and, 

conversely, that a horseshoe, a rabbit’s foot, or a four-leaf 

clover brings good luck. The one most prevalent and taken 

most seriously in our day is dependence upon published 

horoscope for direction of one’s daily activities, based on 

belief that the stars (widely believed anciently to be 

demons, gods and goddesses) influence nations and 

individuals and that astrologers can by them predict the 

events of a person’s life. (See below under the term 

"Astrology") 

మర్యు అతన్స్న్స్ ఎలా క్నగనాలో వార్కి 

సూచ్చంచడాన్స్కి. 

5. మతతయి 2:13-15: హేర్టదు ర్గజు తనన్స్ నాశనం 

చేయడాన్స్కి చేసిన ప్రప్యతే్వ న్స్ే  విఫలం చేయడాన్స్కి 

రలువాడిన్స్ మర్యు అతన్స్ తలిున్స్ ఈజప్పట్యకు 

తస్తకువెళ్ళు లన్స్ యోసేప్పకు ప్రప్భువు దూత క్లలో 

క్న్స్రంచాడు. 

6. మతతయి 2:19-23: హేర్టదు చన్స్పోయినప్పప డు, ఆ 

బిడనా మర్యు అతన్స్ తలిున్స్ తర్గి ఇప్రశయేలు దేశన్స్కి 

తస్తకువెళుడాన్స్కి ప్రప్భువు దూత కూడా యోసేప్పకు 

క్లలో క్న్స్రంచాడు. 

7. మతతయి 4:11: యేస్త బారట్యజం తరా్గ త, 40 ర్టజుల 

ఉప్వాసం, మర్యు డెవిల్ యొక్క  టెంపేట్యషన్న 

విజయవంతంగా ఎదర్ంచ్చన తరువాత, "ఇదగో, 

దేవదూతలు వచ్చి  అతన్స్న్స్ ప్ర్పాలించారు. (మారుక  

1:13 కూడా చూడండి) 

8. మతతయి 13:36-43: త్వర్నస్ యొక్క  ఉప్మానం గుర్ంచ్చ 

యేస్త తన వివరణలో, "కోత ప్రప్ప్ంచం అంతం; కోతలు 

కోసేవారు దేవదూతలు.... మనషూ కుమారుడు తన 

దూతలన ప్ంప్పత్వడు, మర్యు వారు 

ర్గజూ ములోనండి అభూ ంతరము క్లిగించువాటిన్స్ 

మర్యు అధ్రమ ము చేయువార్న్స్ సమకూరుస్తతరు 

మర్యు వార్న్స్ అగిే గుండములో ప్డవేయుదురు" 

మొదలగునవి. 

9. మాథ్యూ  13:47-50: నెట్ యొక్క  ఉప్మానంలో, 

"ప్రప్ప్ంచం చ్చవరలో: దేవదూతలు బయటకు వచ్చి , 

నీతమంులలో నండి దుష్యట్య లన వేరుచేస్తతరు, ఆపై 

వార్న్స్ కొలిమిలో ప్డవేస్తతరు" అన్స్ అతన చెపాప డు. 

అగిే ," మొదలైనవి. 

10. Mathew16:27: "మనషూ కుమారుడు తన దూతలతో 

తంప్రడి మహమతో వచిు న; అప్పప డు అతడు ప్రప్త 

మనష్యూ న్స్కి వాన్స్ ప్రకియల చొప్పప న ప్రప్తఫలము 

చేయున." (Cf.25:31-46) 

11. మాథ్యూ . 18:10: "... ప్రలోక్ ర్గజూ ంలో వార్ 

దేవదూతలు ప్రలోక్ంలో ఉనే  నా తంప్రడి ముఖ్యన్స్ే  



 

4. Divination 

This is the process by which humans attempt, or profess, to 

acquire information from superhuman powers of divinities, 

by the use of various physical means. (See Ezekiel 21:21). 

It contrasts with genuinely inspired prophecy. In the New 

Testament (Acts 16:16), a maid is represented as "having a 

spirit of divination" – literally, "a spirit of a python, the 

name of the mythological serpent slain by Apollo. 

(Harper’s Analytical Greek Lexicon) 

 

5. Soothing 

One who claims to have supernatural insight and is able to 

reveal secrets and foretell events, a seer, diviner, those who 

were possessed by the evil spirit (represented by a pagan 

god or goddess) while delivering their oracular message. 

(Vine, Expository Dictionary). It is never used in either Old 

or New Testament of the prophets of God. 

 

6.  Augury 

 The foretelling of events by auspices or omens, hence, 

predictions based upon the flight of birds, the feeding of 

foul, phenomena in the sky, as a meteor or eclipse; and 

predictions based upon anything – as black cats, 

nightmares, unlucky days or numbers and the breaking of 

mirrors. 

 

7. Consulting a Familiar Spirit 

This is commonly thought of as consulting, or purporting 

to consult, with a spirit with which one has rapport and can 

call upon for information, advice, or assistance, as in the 

case of the soothsaying maid of Acts 16:16-18. 

 

8. Wizard 

Wizard is a translation of the Hebrew word yiddeoni, a 

knowing one, or psychic. It is interesting to note that Isaiah 

in chapter 8:19 speaks of them "that chirp and mutter" – 

possibly referring to disguising their voices so as to appear 

to be voices of the dead (cf. 29:4). A wizard is considered 

to be a male while having a familiar spirit is more often 

spoken of as a woman. 

 

Comment:  Wizard and witch are not of the same root 

word. The expressions "witch of Endor" has references 

to a woman with a "familiar spirit." (1 Samuel 28:7-9) 

 

9.  Necromancy 

The practice or pretense of calling up the spirits of the dead 

and inquiring of them. The Hebrew word darash, means to 

inquire of the dead. That is what Saul did through the 

woman of Endor as a medium (1 Samuel 28:8-19) – she 

having a "familiar spirit" – at least pretending to have, and 

God certainly granting success this one time, whether or 

not her usual practice was pretense. And, from 

Deuteronomy 18:11, it seems a reasonable inference that 

"consulters of familiar spirits" and "wizards" denote alike 

ఎలుప్పప డూ చూస్తత రన్స్ నేన మీతో చెప్పతనేా న." (Cf. 

చటాట్యలు 12:15) 

12. మతతయి 24:30-31: "... మనషూ కుమారుడు శకి త 

మర్యు గప్ప  మహమతో సా రపా్ప మేఘాలపై ర్గవడాన్స్ే  

వారు చూస్తతరు. మర్యు అతన ప్రటంపెట్ యొక్క  గప్ప  

ధా్ న్స్తో తన దూతలన ప్ంప్పత్వడు, మర్యు వారు 

ఒక్చోట చేరుకుంటారు. అతన నాలుగు గాలుల నండి, 

సా రంా యొక్క  ఒక్ చ్చవర నండి మర్కక్ చ్చవర వరకు 

ఎనే కోబడాాడు." (మారుక  13:26-27; 1 

థెసట లొనీక్యులు 4:16 కూడా చూడండి) 

13. మతతయి 25:31-32: "అయితే మనషూ కుమారుడు 

తన మహమతో, మర్యు అతన్స్తో పాటు అందరు 

దేవదూతలు వచ్చి నప్పప డు, అతన తన మహమ రల 

సింహాసనంపై కూరుి ంటాడు మర్యు అతన్స్ ముందు 

అన్స్ే  జాులు సమీక్ర్ంచబడత్వయి" - తరుప  చెపాప లి. 

(vs.33-46). (Cf. అధాూ యం, 16:27; కూడా, జూడ్జ 14-15) 

14. మతతయి 28:1-10: ప్రీస్తత ప్పనరుతా్వనం ఉదయం, 

"ప్రప్భువు యొక్క  దూత ప్రలోక్ం నండి దగివచ్చి , వచ్చి  

ర్గయిన్స్ దొర్ుంచ్చ, దాన్స్పై కూరుి నేా డు" మొదలైనవి 

(మారుక  16:1-7 కూడా చూడండి. ; లూకా 24:1-7,22-23; cf. 

జాన 20:11-13) 

15. మారక  8:38: "వూ భిచార మర్యు పాప్భర్తమన ఈ 

తరంలో నా గుర్ంచ్చ మర్యు నా మాటల గుర్ంచ్చ 

ఎవరైతే సిగుాప్డత్వర్ట, మనషూ కుమారుడు కూడా 

తంప్రడి మహమతో ప్విప్రత దేవదూతలతో క్లిసి 

వచ్చి నప్పప డు అతన్స్ గుర్ంచ్చ సిగుపా్డత్వడు. ." (లూకా 

9:26; 12:8-9; cf. మతతయి 10:32-33 చూడండి) 

16. లూకా 15:10: "నేన మీతో చెప్పతనేా న, ప్శి త్వతప్ప్డే 

ఒక్ పారన్స్ బటిట్య దేవున్స్ దూతల సమక్షంలో సంతోషం 

ఉంద." 

17. లూకా 16:22: "మర్యు బిచి గాడు [లాజరు] 

మరణించాడు, మర్యు దేవదూతలు అతన్స్ే  

అప్రబహాము వక్షసలాంలోకి తస్తకువెళ్ళురు." 



such seek, or pretend to seek, oracles from the spirits of the 

dead. The New International Version consistently renders 

"mediums" and "spiritists." 

 

10. Monthly Prognostication  

Purported divining by omens of the new moon. (Isaiah 

47:13) 

 

11. Astrology 

Purported form of divination by means of determining and 

properly interpreting the locations of the celestial bodies of 

the zodiac – stars, planets, sun, and moon, worshipped by 

pagans as deities – based upon the belief that they influence 

human affairs and determine the course of events by their 

movements and respective and relative locations at 

particular times. 

 

12. Magic 

This is the attempt by human beings to compel or at least 

induce a divinity, by use of physical means, to do what they 

wish it to do –whether good (White Magic) or ill (Black 

Magic) – the terms in parentheses not occurring in the 

Bible. The purpose of "White Magic" is often to counter or 

protect from "Black Magic." 

 

 

13. Enchantment 

This form of magus (sorcerer) seems for the most part to be 

a magical charm or spell-binding attempted by incantation 

or formula of words chanted or recited, but does exclude 

action. 

 

14. Charming 

Charming has much the same meaning as enchantment and 

may also include snake charmers. 

 

15. Witchcraft 

One would think this has to do with the practice or 

supposed powers of witches (females) or wizards (males), 

mainly for evil purposes, rendered the use of black magic, 

sorcery, enchantment, Satanism, and other occult 

(mysterious and supposedly supernatural) arts. But this is 

not altogether accurate. Witchcraft and sorcery are 

practically synonymous. 

 

16. Sorcery 

An umbrella term, embracing both divination and magic, 

but usually for selfish and deceptive purposes, if not 

intended to injure others; the professed use of powers 

gained from the assistance or control of spirits, especially 

for divining; but also, for black magic, witchcraft. 

 

17. Imposture  

Imposter or charlatans is from the Greek word goetes 

denoting a wailer or howler, and was used of an enchanter 

or magician who uttered incantations in a kind of howl or 

18. లూకా- 22:43: "మర్యు అతన్స్కి [యేస్త, గెతేట మనే 

తోటలో] సా రంా నండి ఒక్ దేవదూత క్న్స్రంచాడు, 

అతన్స్ే  బలప్ర్చాడు." (Cf. మతతయి 4:11) 

19. అపసతలుల కారూ ములు 1:10-11: " వారు [ప్రీస్తత 

ఆర్టహణ సమయంలో అపసతలులు] ప్రలోక్ం వైప్ప 

న్స్శి లంగా చూస్తతనే ప్పప డు, ఇదగో, ఇదదరు ప్పరుష్యలు 

[సప షట్యంగా దేవదూతలు] తెలున్స్ దుస్తతలు ధ్ర్ంచ్చ వార్ 

ప్క్క న న్స్లబడి ఉనాే రు," మర్యు వార్కి హామీ 

ఇచిా రు. అదే ప్దధతలో అతన తర్గి వచిా డు. 

20. చటాట్యలు 5:19-20: "ప్రప్భువు యొక్క  దూత" జైలు 

తలుప్పలు తెర్చ్చ, ప్పనరుతా్వనమన ప్రీస్తత స్తవారతన 

ప్రప్క్టించ్చనందుకు ఖైదు చేయబడిన అపసతలులన 

విడుదల చేశడు. 

21. చటట్యం. 7:53: ్స్పట్యఫెన, సనెపె్రడిన ముందు ఒక్ 

ప్రప్సంరంలో, నాూ యసా్తనాన్స్కి ఇలా అనేా డు, "మీరు … 

దేవదూతలచే న్స్యమించబడిన [మోసెస్] 

ధ్రమ శస్టస్తత నే్స్  స్పా క్ర్ంచారు మర్యు దాన్స్న్స్ 

పాటించలేదు." (Cf. రలతయులు 3:19; హెప్రబ్బయులు 

2:2) 

22. చటాట్యలు 8:26: "ప్రప్భువు యొక్క  దూత" ఫిలిప, 

స్తవార్తకుడు సమర్యాన విడిచ్చపెటిట్య, జెరూసలేం 

నండి గాజాకు వెళ్లు దార్కి దక్షిణంగా వెళుమన్స్ 

ఆదేశ్చంచాడు, అక్క డ అతన ఇథియోరయన 

నప్పంసకుడిన్స్ సంప్రప్దంచ్చ అతన్స్న్స్ ప్రీస్తతగా మారి్గ డు. 

(వర్డట స్ 27-39) 

23. అపసతలుల కారూ ములు 10:3-7,22,30-32: "దేవున్స్ 

దూత," "ప్విప్రత దేవదూత," "ఒక్ వూ కి త ... 

ప్రప్కాశవంతమన దుస్తతలు ధ్ర్ంచ్చ," కొర్నే లియస్్కు 

క్న్స్రంచ్చ, మాటల కోసం అపసతలుడైన పేురున 

సంప్రప్దంచమన్స్ ఆదేశ్చంచాడు. తదాా ర్గ అతన 

మర్యు అతన్స్ ఇలుు రక్షించబడవచుి . 

24. అపసతలుల కారూ ములు 12:5-11: "ప్రప్భువు యొక్క  

దూత" అపసతలుడైన పేురున చెరస్తలలో నండి 

విడిరంచాడు మర్యు హేర్టదు చేత చంప్బడకుండా 

న్స్ర్టధించాడు. 



wail. It may have reference to false teachers who practiced 

magical arts (see Acts 19:19) for many who practiced 

"magical arts" bringing their books together and burning 

them, in Ephesus, where Timothy was. It well could be that 

most of the practice of so-called occult arts were imposters. 

 

 

18. Exorcism 

This is the practice (pretended if not real) of expelling evil 

spirits from persons or places or things in which they are 

thought to be, by means of incantations and the 

performance of certain occult or magical arts – the opposite 

of those rites that aim at propitiating or evoking the 

assistance of the spirit world. It was not used by Jesus and 

his disciples in casting out demons – Jesus casting them out 

"with a word" (Matthew 8:16). The word "exorcist" (Gr. 

Exorkistes) occurs in the Bible only in Acts 19:13, where it 

is used of those who attempted to cast out evil spirits by 

using the name of Jesus whom the apostle Paul preached, 

and seemingly used by Paul in a way to discredit 

professional exorcists. 

 

Existence of Demons: Real or Mythological? 

 

Widespread Belief in Reality 

Belief in demons and the possibility of demon possession 

is dependent first of all on belief in a spirit world – which 

likely goes back to the beginning of man, and was universal 

down to the time of Christ, except among the Sadducees. 

They were a sect of the Jews that denied the reality of 

angels, spirits, or resurrection (Acts 23:8), whose disbelief 

was refuted by Jesus.  

 

Belief in demons and demon possession continued to hold 

an important place in the life of Christian people until the 

end of the 18th century. Since then belief in spirits has 

somewhat diminished in civilized countries because of an 

increasing tendency toward extreme materialism, with a 

belief demons (ghost) becoming more generally regarded 

as superstitious. Even some who claim to believe the Bible, 

as well as skeptics, have considered that demons never 

really existed and that belief in them as well as in 

demoniacal possession was indeed superstitious. On the 

other hand, in recent times (beginning not later than the 

1970s) there has been a resurgence of interest and claims 

with reference to various aspects of occultism, even in 

sophisticated circles. And in a sort of sub-culture 

"Satanism" has reared its ugly head. 

 

One theory among professed believers is that the whole 

scripture account of demons is mythological, and symbolic 

of the prevalence of evil in the world; also, that the 

accounts of casting out demons by our Lord and his 

apostles are symbolic of their conquest over evil by their 

doctrine and life. But the plain, simple, prosaic narration of 

events as if fact, makes their assertions not symbolic or 

25. అపసతలుల కారూ ములు 12:15: ప్పటర జైలు నండి 

విడుదలై జాన మారుక  తలిు మర్య ఇంటోు  

క్న్స్రంచ్చనప్పప డు, ఒక్ ప్న్స్మన్స్ష్ అతన్స్ "గేటు తలుప్ప 

వదద" తటిట్యనందుకు సమాధానమిచి్చ , అద పేురు అన్స్ 

న్స్వేదంచ్చనప్పప డు, ఆమె "ఇద అతన్స్ దేవదూత" అన్స్ 

చెపాప డు. (Cf. మతతయి 18:10) 

26. అపసతలుల కారూ ములు 12:23: "ప్రప్భువు యొక్క  

దూత" హేర్టదున కొటిట్య చంపాడు, ఎందుక్ంటే అతన 

"దేవుడు"గా ప్రప్శంసించబడినప్పప డు దేవున్స్కి మహమన 

ఇవా లేదు. 

27. అపసతలుల కారూ ములు 23:6-9: ప్ర్సయుూ లు 

మర్యు సదూద క్యుూ లు దేవదూత అనే విషయంపై 

విభేదంచారు - అలాగే "ప్పనరుతా్వనం" లేదా "ఆతమ " 

ఉందా అనే విషయంలో - అపసతలుడైన పౌలు 

అన్స్ే టిలోనూ ప్ర్సయుూ లన విశా సించాడు. మూడు. 

28. చటాట్యలు 27:23-24: "దేవున్స్ దూత" అప్రడియాలో 

ుఫానతో కొటుట్యమిటాట్యడుునే  ఓడలో ఒక్ ర్గప్రత 

పాల్్కు అండగా న్స్లిచాడు" (మధ్ూ ధ్ర్గ సముప్రదం 

యొక్క  ఒక్ చేయి) తనకు మర్యు విమానంలో ఉనే  

అందర్ భప్రదతకు హామీ ఇచిా డు. 

29. 1 కొర్ంథీయులు 11:10: అపసతలుడైన పౌలు స్టస్పత 

"దేవదూతల కారణంగా ఆమె తలపై అధికార్గన్స్కి 

సంబంధించ్చన చ్చహే ం" క్లిగి ఉండాలన్స్ ప్రవాశడు - 

బహుశ అందరూ దేవున్స్కి లోబడి ఉండాలనే వార్ 

ఆందోళన కారణంగా. (లూకా 15:7,10 చూడండి) 

30. 1 థెసట లొనీక్యులు 4:16: "ఏలయనగా ప్రప్భువు 

సా రంా నండి అరుప్పతో, ప్రప్ధాన దేవదూత యొక్క  

సా రంతో మర్యు దేవున్స్ ప్రటంపోత  దగివస్తతడు: మర్యు 

ప్రీస్తతలో చన్స్పోయినవారు మొదట లేస్తతరు" - అంటే 

ప్రప్ధాన దేవదూత భూసంబంధ్మన చర్ప్రత ముగింప్పలో 

మన ప్రప్భువు తర్గి వచి్చ నప్పప డు అతన్స్తో పాటు వచిే  

దేవదూతలతో సహా. 

31. 2 థెసట లొనీక్యులు 1:7-10: "ప్రప్భువైన యేస్త తన 

శకి తవంతమన దేవదూతలతో ప్రలోక్ం నండి 

బయలుప్రచబడత్వడు" (కింగ్స జ్యమ్సట  వెరనే), అతన 

దుష్యట్య లపై ప్రప్తకారం తరుి కోవడాన్స్కి మర్యు తన 

ప్ర్శుదుధలలో మహమప్రచడాన్స్కి వచ్చి నప్పప డు. 



figurative, but false, if not literally true. Christ did once 

speak what is confessedly a parable involving unclean 

spirits (Matthew 12:43-45; Luke 11:20-26). Yet it 

symbolized neither the prevalence of evil in the world nor 

his power over it, but expressly illustrated the worsening 

state of that evil generation.  

 

Another theory is that Christ and his evangelist spoke of 

demons and demoniacal possession only in 

accommodation to the general belief of the Jews, without 

any assertion as to its truth or falsity, with a view that 

"demoniacs" were merely suffering under unusual diseases 

of body or mind (Smith’s Bible Dictionary, Vol.1, p.585). 

But accommodative language is properly used only of 

things indifferent and when not conveying a false 

impression. And the scripture narratives do convey a false 

impression if demons are not reality – which can hardly be 

a matter of indifference, in belief in demons being the 

underlying source of much superstition and abhorrent 

conduct.  

 

Furthermore, though bodily or mental disease is 

represented as often accompanying demon possession or 

resulting from it, Jesus nevertheless distinguished between 

them: "In my name they shall cast out demons; … they 

shall lay hands on the sick, and they shall recover." (Mark 

16:17-18) "And he ordained twelve, that they should … 

have power to heal sicknesses, and to cast out demons" 

(Mark 3:14-15). This is not in harmony with 

accommodative language. The following is evidence that it 

is more than a disease. 

 

1. James 2:14:  

Thou believest that God is one; thou doest well: the demons 

also believe, and shudder." It could hardly be said that 

"diseases" believe and shudder. But demons can do so, and 

in some instances have communicated their dread through 

those they possessed. Note the following. 

 

2. Matthew 8:28-32: 

"And when he [Jesus] was come into the country of the 

Gadarenes, there met him two possessed with demons, 

coming forth out of the tombs, exceeding fierce, so that no 

man could pass by that way. And behold, they cried out, 

saying, ‘What have we to do with thee, thou Son of God? 

Art thou come hither to torment us before the time?’ Now 

there was afar off from them a herd of swine feeding. And 

the demons besought him, saying, If thou cast us out, send 

us away into the herd of swine. And he said unto them, Go. 

And they came out, and went into the herd of swine: and 

behold, the whole herd rushed down the steep into the sea, 

and perished in the waters." (Cf. Mark 5:1-17; Luke 8:26-

33) 

 

Diseases do not talk, do not have intelligence, are not 

endowed with desire and volition, and cannot be tormented. 

32. 1 తమోత 3:16: "శర్జరంలో ప్రప్తూ క్షమనవాడు" (జాన 

1:1-1,14; 1 జాన 1;1-4; 3:5 చూడండి) "దేవదూతల 

దాా ర్గ క్న్స్రంచాడు" - సప షట్యంగా ఉనే ప్పప డు భూమి. 

(మతతయి 4:11; మారుక  1:13; అలాగే, లూకా 2:13; 24: 4-7; 

చటట్యం 1:10-11; cf. జాన 1:51 చూడండి) 

ఏంజల్ట  మిషన ముగింప్ప 

దేవదూతల ప్ర్చరూ లు మానవ చర్ప్రతలో 

వైవిధ్ూ భర్తంగా ఉనాే యి, కానీ ఎకుక వగా దేవున్స్ 

ప్రపావిడెన్స్యేల్ మారదారశ క్తా ం మర్యు అతన్స్ ప్రప్జల 

రక్షణలో ఉప్యోగించబడాాయి - "మోక్షాన్స్ే  

వారసతా ంగా పందే వార్ కొరకు సేవ చేయడాన్స్కి 

ప్ంప్బడింద." (హెప్రబ్బయులు 1:14) మర్యు 

ప్పరుష్యలుగా క్న్స్రంచడం; అప్ర్చ్చులు మర్యు 

ప్పరుష్యలు సందర్గు నస్తరంగా "దేవదూతలకు 

తెలియకుండా వినోదానే్స్  పందారు." (హెప్రబ్బయులు 

13:2) 

 

వ్యూ ఖ్ూ : స్టకైసతవులకు ఆ సేవ గుర్ంచ్చ తెలియక్ 

కూడా దేవదూతలు దేవున్స్ సేవ చేస్తతరు. 

 

వార్ మంప్రతతా  శఖల ప్రరహీతలుగా ఉండి మనకు 

తెలియకుండా పోవడం స్తధ్ూ మే. లాజరస్ విషయంలో 

మాదర్గానే దేవదూతలచే హడియన సా రా్గన్స్కి 

ప్ంప్బడిన నీతమంులందర్ ఆతమ లు మరణంలో 

ఉండే అవకాశం ఉంద. (లూకా 16:22) 

 

చ్చవరగా, మేము వార్తో సా ర ా లోక్ంలో చేరుత్వమన్స్ 

అన్స్రస్తతంద. (హెప్రబ్బయులు 12:22-24) 

GABRIEL 

అతన పాత న్స్బంధ్నలో ర్డండుస్తరుు సూచ్చంచబడాాడు 

మర్యు ఒక్ వూ కి త యొక్క  రూపానే్స్  క్లిగి ఉనే ందున 

"మన్స్ష్ గాప్రబియేల్" అన్స్ సూచ్చంచబడాాడు. మొదటి 

సందరు ంలో అతన త్వన చూసిన కానీ అరంా చేస్తకోన్స్ 

దరశ నాన్స్ే  వివర్ంచడాన్స్కి ప్రప్వక్ త డేన్స్యల్్కు 

క్న్స్రంచాడు (డేన్స్యల్ 8:1-19). ర్డండవ సందరు ంలో, 

అతన అదే విధ్ంగా డేన్స్యల్్కు క్న్స్రంచాడు, ఈస్తర్ 

ప్రపారనాకు ప్రప్తసప ందనగా మర్యు అతన చూసిన 

దరశ నాన్స్కి సంబంధించ్చ అతన్స్కి మర్ంత 

బోధించడాన్స్కి. (9:20-23) 

కొతత న్స్బంధ్నలో గాప్రబియేల్ కూడా ర్డండుస్తరుు 

ప్రప్స్తతవించబడింద. మొదటి సందరు ంలో, అతన జాన 



 

3.  Acts 16:16-21 

"And it came to pass as we were going to a place of prayer 

[in or near Philippi], that a certain maid having a spirit of 

divination [Gr. a spirit, a Python] met us, who brought her 

masters much gain by soothsaying. The same following 

after Paul and us cried out, saying, ‘These men are servants 

of the Most-High God, who proclaim unto you the way of 

salvation.’ And this she did for many days. But Paul, being 

sore troubled, turned and said to the spirit, I charge thee in 

the name of Jesus Christ to come out of her. And it came 

out that very hour. But when her masters saw that the hope 

of their gain was gone, they laid hold on Paul and Silas, and 

dragged them into the marketplace before the rulers," etc. 

This is a narrative of something other than a disease. 

 

4. Acts 19:11-20 

Luke records the following later incident in Ephesus: "And 

God wrought special miracles by the hands of Paul: 

insomuch that unto sick were carried away from his body 

handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from 

them, and the evil spirits went out. But certain also of the 

strolling Jews, exorcists, took upon them to name over 

them that had evil spirits the name of the Lord Jesus, 

saying, I adjure you by Jesus whom Paul preaches. And the 

seven sons of one Sceva, a Jew, a chief priest, who did this. 

And the evil spirit answered, and said unto them, Jesus I 

know, and Paul I know; but who are ye? And the man in 

whom the evil spirit was leaped on them, and mastered both 

of them [who were attempting such in this particular 

instance], and prevailed against them, so that they fled out 

of that house naked and wounded. And this became known 

to all, both Jews and Greeks, that dwelt at Ephesus; and fear 

fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was 

glorified. Many also of them that had believed came and 

confessing and declaring their deeds. And not a few of 

them that practiced magical arts brought their books 

together and burned them in the sight of all; and they 

counted the price of them, and found it fifty thousand 

pieces of silver. So mightily grew the word of the Lord and 

prevailed." 

 

Comment: Not only are "evil spirits" distinguished 

from "diseases," but what the evil spirits said and did to 

seven of the sons of Sceva through the demoniac can 

hardly be attributed to a disease. 

 

Therefore, Demons had some knowledge of God (James 

2:14), of Jesus (Mark 1:21-28; 3:11-12; Matthew 8:28-32; 

Acts 19:11-20), and of his apostles (Acts 16:16-21; 19:11-

10) – and in reference to Jesus and his apostles they 

expressed it through those they possessed – which means 

there was such a thing as demonic inspiration (but not 

always communicating truth, as other passages indicate):  

 

బారట్యస్ట్య యొక్క  తంప్రడి అయిన జకార్యస్్కు 

క్న్స్రంచాడు, తరువాత జనమ న అతన్స్కి 

ప్రప్క్టించడాన్స్కి, "నేన గాప్రబియేల్, దేవున్స్ సన్స్ే ధిలో 

న్స్లబడి ఉనేా న; మర్యు నేన నీతో మాటాుడటాన్స్కి 

ప్ంప్బడాాన, మర్యు ఈ శుభవారతలన నీకు 

తెలియజ్యయుటకు" (లూకా 1:5-23). మర్యు ఆరు 

నెలల తరువాత, అతన దేవున్స్ నండి "నజర్ను అనే 

పేరురల రలిలయ నరర్గన్స్కి", మేర్జ అనే క్నూ  వదదకు 

ప్ంప్బడాాడు, ఆమె ప్ర్శుదాధ తమ  శకి తతో రరు ం 

దాలుి ుందన్స్ మర్యు ఒక్ కొడుకుకు జనమ న్స్స్తతందన్స్ 

ఆమెకు ప్రప్క్టించడాన్స్కి. యేస్తన రలవాలి, మర్యు 

ఎవరు సరా్ట నే ున్స్ కుమారుడు అన్స్ రలవబడత్వరు. 

(1:26-38) 

మైఖేల్ 

డేన్స్యల్ యొక్క  న్స్ర్దషట్య దరశ నం తరా్గ త, దాన్స్ 

ప్రపాముఖూ తన అతన్స్కి వివర్ంచడాన్స్కి దేవుడు 

ప్ంప్బడాాడు, అయినప్ప టిీ ప్ర్యేా ర్గజూ ం యొక్క  

యువర్గజు ఆలసూ మయాూ డు; కానీ, అతన 

డేన్స్యల్్తో, "నాకు సహాయం చేయడాన్స్కి ప్రప్ధాన 

యువకులలో ఒక్రైన మఖేల్ వచిా డు" అన్స్ చెపాప డు. 

మర్యు బయలుదేర్న ముందు, అతన అతన్స్తో ఇలా 

అనేా డు, "వీర్న్స్ [ప్ర్యేా యువర్గజు మర్యు ప్రీస్ 

యువర్గజు] విర్టధ్ంగా నాతో ప్టుట్యకునేవారు ఎవరూ 

లేరు, కానీ మీ యువర్గజు మఖేల్." (డేన్స్యల్ 10:1-21 

చూడండి, మఖేల్ పేరు vs.13,21లో ప్రప్స్తతవించబడింద.) 

మర్యు 12:1లో, అతన మళ్లు పేరు దాా ర్గ 

ప్రప్స్తతవించబడాాడు మర్యు "నీ ప్రప్జల రలుల కోసం 

న్స్లబడే గప్ప  యువర్గజు"గా వర్ంిచబడాాడు. – 

డేన్స్యల్ ప్రప్జలు, యూదుల ప్విప్రులు. 

కొతత న్స్బంధ్నలో, జూడ్జ 9లో, అతన "మఖేల్ ద 

ఆరి ఏంజెల్" (అుూ నే త ్సా్తయి దేవదూత) అన్స్ 

రలువబడాాడు మర్యు డెవిల్్తో వాదంచ్చనటుు 

మర్యు "మోషే శర్జరం గుర్ంచ్చ వివాదాసప దంగా" 

వర్ంిచాడు. మర్యు, చ్చవరకు, ప్రప్క్టన 12;7-9లో, 

మనం చదువుత్వము: "మర్యు ప్రలోక్ంలో యుదధం 

జర్గింద: మఖేల్ మర్యు అతన్స్ దేవదూతలు 

ప్రడారన్తో యుదాధన్స్కి బయలుదేర్గరు; మర్యు ప్రడారన 

మర్యు అతన్స్ దేవదూతలు పోర్గడారు; మర్యు వారు 

విజయం స్తధించలేదు, విజయం స్తధించలేదు. వార్ 

్సా్తనం సా రంాలో క్నగనబడింద మర్యు ప్రడారన 

ప్డగటట్యబడింద, పాత పాము, అప్వాద మర్యు 



(a) "seducing spirits and doctrines of demons. (1 

Timothy 4:1-5)  

 

(b)  spirits not of God versus "the Spirit of God" – 

"spirits of error" versus "Spirits of truth" – "false 

prophets" versus implied true prophets. (1 John 3:24 

- 5:6) 

 

(c) spiritual gift of "discerning of spirits" necessitated in 

assemblies of the saints evidently to guard against 

impostors (1 corinthians12:10; 14:29); and, today any 

pretended inspiration of God is false. (see 1 Corinthians 

13:8-13; cf. Ephesians 4:7-16) 

 

Sorcerers and soothsayers were often able to deceive by 

means of some sort – whether by Satanic powers or by 

sleight of hand – but came short of what was done by divine 

power (see Simon, Acts 8:9-13; Elymas, Acts 13:4-12; sons 

of Sceva (Acts 19:11-20); Jannes and Jambres (2 Timothy 

3:8-9; Exodus 7:8-13, 20-25; 8:1, 16-19); and those of the 

court of Nebuchadnezzar (Daniel 2, and 4) and Belshazzar 

(Daniel 5). 

 

Origin and Temporal Abode of Demons 

The origin of demons is unknown from the scriptures 

except they were created beings. Their abode seems to be 

referred to as the "abyss" (or "deep"). In Luke 8:31, by the 

demons who requested of Jesus that he would not 

command them to "depart into the abyss". And, in Romans 

10:6-7, we are told not to say in our hearts "Who shall 

ascend into the abyss? (that is to bring Christ up from the 

dead"). Here the word is used as a synonym of Hades, the 

place of departed spirits of both the righteous and the 

wicked between death and the resurrection. From Acts 

2:27-31, we learn that in death Christ’s soul was in "Hades" 

(some Bibles have mistranslated it as “Hell”), – but was not 

left there, because he was raised from the dead (vs.22-33). 

That was also where the unrighteous "rich man" was after 

death, as told by Jesus in the account of The Rich Man and 

Lazarus; but there was "a great gulf fixed" between him and 

the righteous (Luke 16:19-31). His place in Hades is likely 

the same as that into which the angels that sinned had been 

cast down and "reserved unto judgment" – namely, 

Tartarus" – in English usually rendered "hell" (2 Peter 2:4; 

cf. Jude 6) –but distinguished from gehenna, the lake of fire 

and place of the eternal punishment.  

 

The Greek work for "abyss" or "bottomless pit" is abussos, 

an immeasurable depth. It is further employed in 

Revelation:  

1) Revelation 9:1-11, in which the abyss is opened to 

release smoke darkening the air and a five-month plague 

of diabolical locusts tormenting those not having the 

seal of God on their foreheads; 

 

ప్రప్ప్ంచం మొత్వతనే్స్  మోసగించేవాడు అన్స్ రలు్స్తతరు; 

అతన భూమికి ప్డగటట్యబడాాడు మర్యు అతన్స్ 

దేవదూతలు అతన్స్తో పాటు ప్డగటట్యబడాారు. ." ఇదంత్వ 

జాన ప్తోమ స్ దాీ ప్ంలో ఉనే ప్పప డు ఒక్ దరశ నంలో 

చూశడు. 

స్తత్వన 

ఆంర ు ప్దం పాత న్స్బంధ్నలోన్స్ హీప్రూ ప్దం స్తత్వన 

మర్యు కొతత న్స్బంధ్నలోన్స్ ప్రీకు ప్దమన సటానాస్ 

నండి వచ్చి ంద. దీన్స్ ప్రపాథమిక్ అరంా "ప్రప్తూ ర్"ా. ఇద 

"స్తత్వన" అన్స్ అనవదంచబడింద, అంటే దేవుడు 

మర్యు మన్స్ష్ యొక్క  సరా్ట నే త విర్టధి మర్యు 

భూమిపై మన్స్ష్ యొక్క  ప్ర్శీలనా కాలం వరకు దేవుడు 

కొన్స్ే  ప్ర్మిులలో సహంచబ్డాాడు కానీ అతన్స్ 

ఏజెంటుతో పాటు "శశా తమన అగిే "కి విచారక్రంగా 

ఉంటాడు. (మతతయి 25:41) మతతయి 16:23లో తన 

మరణాన్స్ే  సమీరస్తతనే టుు మన ప్రప్భువు యొక్క  

ప్రప్వచనాన్స్ే  సవాలు చేసినప్పప డు, స్తత్వన లాంటి వూ కి త 

అనే అరంాలో యేస్త పేురున "స్తత్వన" అన్స్ 

రలిచ్చనప్పప డు ఒక్ మినహాయింప్ప; మారుక  8:33). 

పాక్రర మరియు గురితంప్ప 

ప్రప్క్టన 12:9లో, అతన ప్రప్తకాతమ క్ంగా "ప్రడారన"గా 

సూచ్చంచబడాాడు. అతన "ముసలి పాము, అప్వాద 

అన్స్ రలువబడేవాడు; మర్యు స్తత్వన, మొతతం 

ప్రప్ప్ంచాన్స్ే  మోసగించేవాడు" అన్స్ వర్ంిచబడింద. 

"డెవిల్" అనే ప్దాన్స్కి అరంా మోసం చేసేవాడు, 

చేసేవాడుహాన్స్క్రమన తప్పప డు ప్రప్క్టనలులేదా 

అప్వాద. మర్యు "పాత పాము … మోసగాడు" అన్స్ 

రలవబడడం అనేద స్తత్వన యొక్క  ఏజెంట్్గా, 

అబదధం మర్యు దేవున్స్ అప్వాదు దాా ర్గ ఈడెన 

తోటలో హవా న మోసం చేసి (ఆదకాండము 3) ఆమెన 

మర్యు ఆడమ్స్న్స్ దార్తసిన పాము గుర్ంచ్చ సప షట్యంగా 

సూచ్చంచబడింద. వార్కి మర్యు వారందర్కి భౌతక్ 

మరణం సంభవించ్చన పాప్ం. దీన్స్ ప్రప్కారం, యేస్త 

తనన చంపాలన్స్ చూస్తతనే  యూదులతో ఇలా 

అనేా డు: "మీరు మీ తంప్రడి అప్వాద, మర్యు మీ 

తంప్రడి కోర్క్లు చేయడం మీ ఇషట్యం. అతన మొదటి 

నండి హంతకుడు, మర్యు సతూ ంలో న్స్లబడలేదు. 

ఎందుక్ంటే అతన్స్లో న్స్జం లేదు, అతన అబదధం 

మాటాుడినప్పప డు, అతన తన గుర్ంచ్చ మాటాుడత్వడు, 

ఎందుక్ంటే అతన అబదధకుడు మర్యు దాన్స్ తంప్రడి 

"(యోహాన 8:44). అపసతలుడైన పౌలు "తన యుకి తలో 

హవా న మోసగించ్చన సరప ము" (2 కొర్ంథీయులు 11:3), 



2) Revelation 11:1-3, in which a beast is represented as 

coming up out of the abyss to make war against God’s 

two witnesses and kill them; 

 

3) Revelation 20:1-10, in which Satan is represented as 

being imprisoned for a thousand years in the abyss, so 

as not able to marshal all the nations for world-wide 

onslaught to destroy the saints of God until the thousand 

years are finished. And in the last account the distinction 

between the "abyss" and the "lake of fire and brimstone" 

is clearly drawn – the latter place of final and unending 

torment of the wicked. This contrast with Hades, which 

will be done away at the time of the final and general 

judgment. (Revelation 20:11-15) 

 

Comment: The "locusts" of the "abyss were let loose 

for a season for a divine purpose. It might likewise be 

true of "demons" to allow a demonstration of the 

superiority of divine power over diabolic forces, such as 

by our Lord and his apostles and certain others.  

 

But we have other considerations to take into account, in 

scriptures addressed to Christians with pagan background 

and a merging of religious environment, involving the "air" 

as a region of activity.  

 

In Ephesians 2:2, Satan is referred to in the statement that 

"ye once walked according to the course of this world, 

according to the prince of the powers of the air of the spirit 

that now worketh in the sons of disobedience." 

 

In Ephesians 6:10-12: "Finally, be strong in the Lord, and 

in the strength of his might. Put on the whole armor of God, 

that ye may be able to stand against the wiles of the devil. 

For our wrestling is not against flesh and blood [not against 

man, primarily or only], but against the principalities, 

against the powers, against the world-rulers of this 

darkness [spiritual and moral darkness], against the 

spiritual host of wickedness in the heavenly places" (the 

atmospheric heavens), or to powerful corporate entities of 

exalted status on earth under the control of Satan and his 

imps. 

 

In Colossians we have the following: "God has delivered 

us [who are Christians] out of the power of darkness [the 

domain or kingdom of Satan], and translated us into the 

kingdom of the Son of his love [Jesus Christ, whose 

kingdom by implication is one of light (see John 1:1-14; 

8:12; 1 John 1:5-7; 2:7-11, where "darkness" and light" are 

not physical, but spiritual, ethical, moral)]" (1:13)—

without any reference to or change in spacial location. 

 

Therefore: "Take heed lest there shall be any one that 

maketh spoil of you through his philosophy and vain deceit, 

after the rudiments [or elements] of the world, and not after 

Christ: for in him dwelleth all the fullness of the Godhead 

"అప్వాద యొక్క  కుయుకుతలు" గుర్ంచ్చ 

మాటాుడుునేా డు. (ఎఫెస్పయులు 6:11) మర్యు " 

మూల్ం మరియు విధి 

1. స్తత్వన ఉనే త ప్రశ్లణిలో ఉనే  దేవున్స్ దూతగా 

సృష్ట్యంచబడాాడన్స్ తెలుసోతంద, కానీ అుూ నే తమనద 

కాదు, మర్యు 2 పేురు 2:4లో సూచ్చంచ్చన విధ్ంగా 

"పాప్ం చేసిన" మర్యు "తర్మివేయబడిన" 

దేవదూతలకు నాయకుడు. మర్యు జూడ్జ 6. తరువాత 

భారంలో, "వారు తమ సా ంత ర్గజాూ న్స్ే  ఉంచుకోలేదు, 

కానీ వార్ సరైన న్స్వాస్తలన విడిచ్చపెటాట్య రు" అన్స్ 

చెప్ప బడింద, ఇద వార్కి కేటాయించ్చన ర్గూ ంక్ మర్యు 

గోళంతో వారు సంతృరత చెందలేదన్స్ సూచ్చస్తతంద. 

2. ప్రప్క్టన 12:7-9లో, మనం ఇలా చదువుత్వము: 

"మర్యు ప్రలోక్ంలో ఒక్ యుదధం జర్గింద: మఖేల్ 

మర్యు అతన్స్ దేవదూతలు ప్రడారన్తో యుదాధన్స్కి 

బయలుదేర్గరు; మర్యు ప్రడారన మర్యు అతన్స్ 

దేవదూతలు పోర్గడారు; వారు విజయం స్తధించలేదు, 

విజయం స్తధించలేదు. వార్ ్సా్తనం సా రంాలో 

క్నగనబడింద మర్యు గప్ప  ప్రడారన ప్డగటట్యబడింద, 

పాత సరప ము, డెవిల్ మర్యు స్తత్వన అన్స్ 

రలువబడింద, ఇద మొతతం ప్రప్ప్ంచాన్స్ే  

మోసగించేవాడు; అతన భూమికి ప్డగటట్యబడాాడు 

మర్యు అతన్స్ దేవదూతలు ప్డగటట్యబడాారు. 

అతన్స్తో." 

వ్యూ ఖ్ూ : ఇద ప్తోమ స్ దాీ ప్ంలో జాన క్లిగి ఉనే  

దరశ నంలో భారం, యేస్త జన్స్మ ంచ్చన తరా్గ త 

ఆయనన నాశనం చేయడాన్స్కి స్తత్వన చేసిన 

ప్రప్యతే ం ఫలితంగా ఏమి జర్గిందో సూచ్చస్తతంద, 

చ్చవరకు అతన్స్ సిలువ వేయబడుుంద - ఆయనన 

దేవుడు లేప్డం కోసం మాప్రతమే. చన్స్పోయిన 

మర్యు "దేవున్స్కి మర్యు అతన్స్ సింహాసనాన్స్కి 

ప్టుట్యకునేా రు." (12:4-5) 

3. మతతయి 25:41లో, యేస్త "డెవిల్ మర్యు అతన్స్ 

దూతలకు సిదధప్రచబడిన న్స్తూ  అగిే " గుర్ంచ్చ 

మాటాుడాడు. కాబటిట్య, మఖేల్ ఒక్ శకి తవంతమన దేవదూత 

("ప్రప్ధాన దేవదూత, "జూడ్జ 9) మర్యు ప్రప్క్టన 12 

యొక్క  చ్చప్రత్వల ప్రప్కారం, అతన్స్తో జతక్టట్యబడిన ఇతర 

దేవదూతలు ఉనే టేు, స్తత్వన అతన్స్తో జతక్టట్యబడిన 

ఇతర దేవదూతలతో ఒక్ శకి తవంతమన దేవదూత అయి 

ఉండాలి. ప్డిపోయిన దేవదూతలు, స్తత్వనతో సహా, 



bodily, and in him are ye made full, who is the head of all 

principality and power: … having despoiled the 

principalities and the powers, he made a show of them 

openly, triumphing over them in it (that is, in his death on 

the cross)." (2:8-10,15) 

 

Comment: The word translated here as elemental 

spirits, rudiments, could mean that the fundamental 

principles of knowledge; it was also applied to the basic 

elements that made up the natural world (earth, air, fire, 

and water) which were sometimes thought of as spirit 

powers. But the term was also used of the ‘heavenly 

bodies and the powers that were thought to dwell in 

them. These were considered to have influence on 

human affairs, just as people today believe in fate and 

read their horoscopes in the daily papers, and sometimes 

take them seriously." 

 

Comments: The following comment in The Cambridge 

Bible Commentary on the New English Bible has much 

to commend it: "Once more it is stressed that Jesus is 

the only centre of the Christian life. Speculations about 

planetary powers and their effect on human destiny are 

not to be heeded.… In the first century A.D. there were 

a lot of speculations about divine powers that controlled 

the universe and about the correct way of coming to 

terms with them. This discussion was often based on the 

old myths or legends about pagan gods and goddesses. 

Its basis was therefore man-made as opposed to 

Christianity which is solidly based on a historical 

character, Jesus Christ, and on convincing evidence of 

his importance as the one in whom God speaks to man. 

In these speculations the elemental spirits or powers that 

were thought to inhabit the planets loomed large. (see 

above 1:16)  

 

So, the scriptures themselves are not definitive in either the 

Old or New Testament in regard to the spatial locations of 

the places under consideration and for us to attempt to 

would be highly presumptuous. 

 

C. Demon Possession Now 
 The Roman Catholic Church which gives traditional equal 

place with scripture in its faith and practice, believes there 

is demon possession now. Its Catechism of Christian 

Doctrine, 1949, a 2nd Revised Edition of the Baltimore 

Catechism," expresses the view that "the devils [that is, 

demons], or the evil spirits" of scripture are "bad angels," 

and  

 

(a) Devils are sometimes permitted to enter into the 

body of a man to exercise power over his faculties 

– a state known as diabolical possession; or they are 

permitted to torment a person from without – a state 

known as diabolical obsession.  

 

ఇంకా "శశా తమన అగేి లో" ప్డవేయబడలేదు, కానీ 

తరుప  కోసం ర్జరా  చేయబడాారు" (2 పేురు 2:4) - 

జూడ్జ "మహా దనప్ప తరుప కు" (యూదా 6) చెపాప డు. 

న్స్సట ందేహంగా దేవుడు మృులలోనండి లేరన 

"మన్స్ష్" దాా ర్గ ప్రప్ప్ంచాన్స్ే  నీతగా తరుప  తరి డాన్స్కి 

న్స్యమించ్చన "ర్టజు". (అపసతలుల కారూ ములు 17:31) 

4. జాబ్లో (1:6,7,7,8,9,12,12; 2:1,2,2,3,4,6,7) ఆ పేరుతో 

"స్తత్వన" గుర్ంచ్చ మన మొదటి ప్రప్స్తతవన ఉంద – 

హీప్రూలో "స్తత్వన"గా పేర్కక నబడింద, సప షట్యంగా 

ప్రపాధానూ త దాా ర్గ. 

ప్రపాచీన సంప్రప్దాయం యోబున ఎదోము ర్డండవ ర్గజు 

అయిన యోబాబ్తో గుర్తస్తతంద (ఆదకాండము 36:33); 

మర్యు ఉజ్ పాలస్పతనా మర్యు అర్నబియా మధ్ూ  

సర్హదుద వెంబడి ఎదోమ్స నండి ఉతతర్గన మర్యు 

తూరుప న యూప్రేట్ట  నద వరకు విసతర్ంచ్చ ఉనే టుు 

భావిస్తతనేా రు. యోబుకు న్స్వాసంగా ఉనే  ఉజ్ 

దేశంలోన్స్ ఆ భారం హౌర్గన, రలిలీ సముప్రదాన్స్కి 

తూరుప న ఉంద, దాన్స్లో కొంత భాగాన్స్ే  తరా్గ త బాష్పన 

అన్స్ రలుస్తతరు, గోలాన (నేటి వరకు). 

దయూ ం 

"దెయూ ం" అనే ప్దానే్స్  ఇప్ప టికే అప్వాదుగా - 

అప్వాదుగా - తప్పప డు న్స్ందగా వర్ంిచబడింద. 

స్తత్వన ఆర్టప్ణలనీే  తప్ప న్స్ అవసరం లేదు, కానీ 

అవనీే  దుషట్య ఉదేదశంతో ఉనాే యి మర్యు వాటిలో 

చాలా వరకు తప్పప . దేవున్స్కి మర్యు మానవున్స్కి 

శశా తమన {దృఢంగా ్సిరాప్డిన లేదా దీరఘకాలంగా 

ఉనే } శప్రువు అయినందున, అతన మన్స్ష్న్స్ దేవున్స్కి 

(యోబు 1:6-11; 2:1-5; ప్రప్క్టన 12:9-19), మర్యు 

దేవుడు మన్స్ష్కి (ఆదకాండము) న్స్ందలు వేస్తతడు. 3:1-

15). "డెవిల్: డయాబోలోస్" అనే ప్రీకు ప్దం మర్ంత 

సముచ్చతంగా అనవదంచబడింద. ఇద 1 తమోత 3:1 

మర్యు 2 తమోత 3:3లో "తప్పప డు అప్వాద" అన్స్ 

మర్యు తటస్ 2:33లో "అప్వాద" అన్స్, "డెవిల్" అన్స్ 

ఒక్ స్తర్ అనవదంచబడింద (జాన 6 :70), ఇక్క డ 

జుడాస్ ఇస్తక ర్యోట్ గుర్ంచ్చ యేస్త "డెవిల్" అన్స్ 

చెపాప డు - "దెయూ ం" కాదు. 

 

బెలియల్ 



(b) Diabolical possession and obsession are permitted 

by God to show forth his Glory, to punish sin, to 

bring sinners to repentance, or give occasion for the 

exercise of virtue. 

 

(c) When the devil uses the body of a possessed person 

to say or do evil things, the person is not guilty of 

sin, provided he does not freely consent.  

(d) Exorcism is the act of driving out or warding off 

evil spirits from persons, places or things 

possessed or infested by them. The church received 

from Christ the power of exorcism. 

 

(e) An exorcist is one who has power, conferred by a 

bishop, to exercise demons. The order of exorcist 

is the third of four minor orders of the Western 

Church. Only with permission of his bishop is a 

priest allowed to use his power of exorcising evil 

spirits." 

 

"Scripture cited and quoted: Matthew 10:1; Ephesians 

6"11.  1 Peter 5:8-9. (Topics 44, 45; pages 34-36) 

 

Some Protestant sources express belief in demoniacal 

possession as a reality still. "Haynes, in Spiritualism Vs 

Christianity, says: ‘Satan possesses the souls and bodies of 

men and women now just as much as he ever.  

 

Scriptures 

The scriptures are not definitive on the matter now being 

considered, but we can examine whatever we are aware of 

that might provide a clue. 

 

(a) The Old Testament does not deal with demon 

possession as such, and neither does the Gospel of 

John, which may not have been written until the last 

decade of the first Christian century – which is 

thought by some to indicate that demon possession 

began to be allowed after the close of the Old 

Testament cannon and reached its peak in the time of 

Christ and his apostles, in order to allow a 

demonstration through them of divine power over 

satanic power, and then dwindle considerably, 

though not completely eradicated. 

 

That demon possession reached its peak and began 

its decline even while Christ was still alive, may be 

true. For he speaks of having bound "the strong Man" 

(Satan) and "spoiled his house" (by casting out 

demons) (Matthew 12:28-29). And when seventy 

whom he had sent out ahead to places he would 

afterward visit, returned rejoicing that "even the 

demons are subject unto us in thy name," he said, "I 

beheld Satan fallen as lightening from heaven." 

(Luke 10:17-20) 

 

ఇద హీప్రూ ప్దం బెలియాల్ యొక్క  ప్రీకు రూప్ం, దీన్స్ 

అరంా విలువలేన్స్ద. దుషట్యతా ం, బేస్ తోటి మర్యు 

భకి తహీనత. 

 

బీల్ెబబ్ 

మాథ్యూ  10:25లోన్స్ ప్రీకు కొతత న్స్బంధ్న రచన 

బ్బలెబ్ౌల్్లో జెర్టమ్స (ప్రీ.శ. 4వ శత్వబదం చ్చవర్లో) ర్గసిన 

లాటిన వలేటా్్లో; 12:24, 27; మారుక  3:22; లూకా 

11:15,18,19), మర్యు చాలా వరకు అన్స్ే  ఆంర ు 

అనవాదాలలో స్పా క్ర్ంచబడింద. ఇద యేస్త యొక్క  

యూదు శప్రువులచే మర్యు సా యంగా "దయాూ ల 

ర్గకుమారుడు" దాా ర్గ ఉప్యోగించబడింద మర్యు 

"స్తత్వన"కు వర్తంచబడింద. (మతతయి 12:24-27) 

 

టంపటర్ 

ఆ వరని మతతయి 4:3 మర్యు 1 థెసట లొనీక్యులు 

3:5లో క్న్స్ర్స్తతంద - అక్షర్గలా, శోదంచేద, మర్యు ఒక్ 

టెంరట్యంగ్స, వరుసగా. స్తత్వన టెంటర్గా చెడు చరూ లన 

కోరత్వడు. 

 

ఈవిల్ వన్ 

మతతయి 13:19, 38-39 చూడండి; 1 యోహాన 2:13-14; 

3:12; 5:18. 

 

మోస్గాడు 

ప్రప్క్టన 12:9 చూడండి; cf 20:3, 8. 

 

న్స్ందితుడు 

ప్రప్క్టన 12:10 చూడండి; cf యోబు 1:11; 2:4-5. 

శక్రతువు 

మతతయి 13:39 చూడండి. 

 

విరోధి 

1 పేురు 5:8 చూడండి; ప్రీకు ప్దం యాంటిడికోస్, ఇద 

వాసతవాన్స్కి దావాలో ప్రప్తూ ర్ ా అన్స్ అరంా, కానీ 

నాూ యసా్తనంలో లేదా నాూ యసా్తనంలో ఉనాే  ప్రప్తూ ర్కాి 

స్తధారణ ప్దంగా ఉప్యోగించబడింద. తరువాత 

భారంలో, స్తత్వన ప్రకియగా ఉప్యోగించబడింద, అంటే 

న్స్ందంచడం, విర్టధి అన్స్ అరంా. (cf. జెక్ర్గూ  3:1) 

 

లూసిఫర్??? మేము కదు అనుకంటునేా ము. 

యెషయా యొక్క  ప్రపారంభ బైబిల్ అనవాదాలు "ఓ 

లూసిఫెర, ఉదయప్ప కుమారుడా, సా రంా నండి ఎలా 

ప్డిపోయావు! దేశలన బలహీనప్ర్చ్చన నేలకు ఎలా 

నర్కివేయబడాావు." కానీ ఒక్ నోట్్లో ఇలా చెరప ంద. 



(b) It seems rather significant that power to cast out 

demons is not mentioned as one of the miraculous 

gifts in any of the epistles to churches or Christian 

individuals, though it was exercised by the apostles 

(and Philip) as mentioned in the book of Acts and 

promised and reported in Mark 16:17-29.  

 

(c) It is not clear from scripture what conditions 

predisposed to demon possession, though Christ’s 

parabolic message in Matthew 12:43-45 seems to 

indicate that an "empty house" can be reoccupied, 

and therefore that a lack of proper piety and 

character, even without fiendish or malignant 

disposition, may be a factor.  

 

CONCLUSION  
From all we have learned, the climax for ourselves is found 

in Ephesians 6:10-20 and Colossians 2:8-15, already 

studied, and what we also have in Colossians 2:16 - 3:17 

(and other similar passages), assuring us that Christ is in 

control, having demonstrated his superiority over Satan 

and all his angels and/or demons, so that our deliverance 

from their control is guaranteed by faith in and loyal 

submission to him. That ought to free Christians of all 

superstitious fear and dread of an evil spirit world. 

 

Demons are not of Christ as He expelled them and they 

were used by Satan to accomplish his will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"లేదా, ఓ డే ్స్తట్య ర." కానీ యెషయా 14:3-23 సందరు ం ఈ 

ప్దాన్స్ే  "బాబిలోన ర్గజు" (v.4) అన్స్ సంబోధించడంలో 

చూరస్తతంద, ఆ సమయంలో ర్గజీయ సా రంాలో 

ప్రప్కాశవంతమన నక్షప్రతం, స్తత్వన కాదు, ర్డండింటి 

మధ్ూ  ఎలాంటి పోలిక్లు ఉనే ప్ప టిీ. మర్యు 

ఉప్యోగించబడిన ఏదైనా అతశయోకి త వివరణలు, 

వీటిలో ఎకుక వ భారం ర్గజు యొక్క  సా ంత అహంకార 

మర్యు అహంకార అహంకారం మర్యు 

ప్రప్తష్పట్యతమ క్మన డిజైన్లన సూచ్చస్తతయి, తా రలో 

ప్డగటట్యడం మర్యు ప్తనం చేయడం దాా ర్గ 

అడుాకోవచిు . 

ఇప్పప డే ప్రప్స్తతవించబడిన సందరు ం యెషయా 13:1తో 

ప్రపారంభించ్చ బాబిలోన దేశన్స్కి వూ తర్నక్ంగా "భారం" 

లేదా ఒర్గకిల్ యొక్క  ర్డండవ భాగానే్స్  సూచ్చస్తతంద. 

మర్కక్ స్తరూప్ూ  ప్రప్వచనం యెజెకిల్ 28: 1-19లో "తూరు 

యువర్గజు"కి వూ తర్నక్ంగా క్నగనబడింద, అతన్స్ 

అహంకార్గన్స్ే  వివర్సూత  మర్యు మరణాన్స్ే  

సమీరస్తతనే టుు హెచి ర్్స్తతంద (vs.1-10), తరువాత 

వూ ంరూ  "టైర ర్గజుపై విలరంచడం. " (vs.11-19), 

దాదాప్పగా "యువర్గజు" వలెనే ఉనే టుు న్స్శి యమంద. 

అధాూ యం 4 

ర్గక్షస్తలు 
 

ర్గక్షస్తలపై ఈ అధ్ూ యనంలో అనూ మత ఆర్గధ్న, 

జోూ తషూ ంతో సహా నమమ కాలు మర్యు అభాూ స్తలు, 

మర్యు పూరా్జ కుల ఆర్గధ్న, సిప ర్జం మర్యు 

నెప్రకోమానీట , అదృష్పట్యనే్స్  చెప్ప డం, ఇంప్రదజాల 

ప్పనరన్మ , ఆతమ ల మార్ప డి మర్యు అన్స్ే  రకాల 

అపోహలు వంటి ఇతర విషయాలతో వార్ సంబంధ్ం 

మర్యు ప్రప్మేయం ఉంటుంద. మూఢనమమ కాలు 

మొదలైనవి. వీటిలో కొన్స్ే ంటిన్స్ యాదృచి్చ క్ంగా 

మర్యు ్కుుప్ తంగా మాప్రతమే ప్రప్స్తతవించక్పోతే మనం 

మళ్లు ప్రప్స్తతవించక్పోవచిు . 

ఈ విషయంపై చెప్పప కోదర ా అంశలతో సంబంధ్ం 

లేకుండా, బైబిల్ దాదాప్ప అన్స్ే  ప్రప్శే లకు లేదా అడిగే 

ప్రప్శే లకు న్స్శి యాతమ క్మన లేదా తప్ప న్స్సర్గా 

ప్రపామాణిక్మన సమాధానాలన అందంచదు. కానీ 

లేఖనాలలో మనం సహేుక్ంగా చేయరలిగినంత 

విసతృత ప్రశ్లణి ప్దారా్గలన క్వర చేయడం మర్యు 



వాటిన్స్ అరంా చేస్తకోవడాన్స్కి దోహదం చేయడం మా 

ఉదేదశూ ం. 

బైబిల్్లో "ఆతమ " అనే ప్దం, కానీ ఆతమ  అనేద 

మానవేతర మర్యు మానవ అసితతా్వ లకు, మంచ్చ 

మర్యు చెడు ర్డండింటిలోనూ, దేవుడు, ప్విప్రత్వతమ  

మర్యు ప్రీస్తత, దేవదూతలు మర్యు ర్గక్షస్తలుగా 

ఉప్యోగించబడింద. ఒక్ ఆసకి తక్రమన విషయం 

ఏమిటంటే, ఆతమ  ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ విశా సం (మంచ్చ 

మర్యు చెడు ర్డండూ) బైబిల్ దేశలోునే కాకుండా, 

సెమిటిక్, ఈజరయేన, ప్రీక్ మర్యు ర్టమన 

సంసక ృులలో కూడా భూమిపై ఉనే  ప్రప్త 

సంసక ృతన్స్ వర్జకా్ర్ంచాయి. భూములు. 

ఆంర ు ప్దం "డెమోన" అనేద ప్రీకు నామవాచక్ం డైమన 

యొక్క  ఆంర ు రూప్ం మర్యు ఇద మన కొతత న్స్బంధ్న 

మర్యు LXX (దాదాప్ప 250 BC నాటి పాత న్స్బంధ్న 

యొక్క  ప్రీకు అనవాదం) ర్డండింటిలోనూ 

క్నగనబడింద. 

సెపాట్య జంట్ (LXX) తరుగుబాటుదారుల గుర్ంచ్చ 

మాటాుడుుంద "ఇటుక్ బలిప్పఠాలపై ధూప్ం 

వేయకుండా ఎవర్కి కానీ న్స్షేధించబడిన ఆర్గధ్న 

వస్తతవులు; ఉదా, బాల్ మర్యు ఇతర అనూ మత 

దేవతలు. 

కొతత న్స్బంధ్న కాలాన్స్కి ముందు హెలెన్స్సిట్యక్ లేదా 

ప్రీష్యన ప్రప్ప్ంచంలో ఒక్ ప్రప్సిదధ నమమ క్ం ఏమిటంటే, 

"మనష్యల ఆతమ లు భూసంబంధ్మన శర్జర్గల నండి 

వేరు చేయబడినప్పప డు ర్గక్షస్తలుగా మారత్వయి." (A. 

కాంప్బెల్, పాప్పలర లెకి్ రట  అండ్జ అప్రడస్్లు, pp.380, 

381, 386.) ప్రీకు ప్రప్ప్ంచంలో (మర్యు స్తధారణంగా 

అనూ మత ప్రప్ప్ంచం) దెయాూ లు తరచుగా అన్స్ే  రకాల 

ప్రప్దేశలలో, స్తధ్ూ మన సమయాలోు  క్న్స్రస్తతయన్స్ ఒక్ 

స్తధారణ భావన. ప్రప్తేూ కించ్చ అస్తధారణమన మృరం, 

మర్యు చాలా వైవిధ్ూ మన దుప్రషప వర తనలో 

వూ క్ తమవుత్వయి. దెయూ ం యొక్క  ప్న్స్గా గుర్తంచబడే 

వరకు సంఘటనలు తరచుగా రహసూ మనవి. 

కొంతమంద ర్గక్షస్తలు న్స్రపాయమనవారన్స్ 

నముమ త్వరు, అవి తమకు ర్గవాలిట న త్వూ గాలన 

మాప్రతమే కోరుకుంటాయి, మర్కొందరు శప్రుతా ం 

మర్యు హాన్స్క్రం - హంస్తతమ క్ంగా కూడా ఉంటారు 

మర్యు అతూ ంత క్ఠినమన మారా్గల దాా ర్గ 



ఎదుర్టక వలసి ఉంటుంద. దయూ ం ప్టట్యడం, 

అనార్టగాూ లు ఏరప డటం కూడా జనాదరణ పందన 

నమమ క్ంలో ఒక్ భారంగా మార్ంద. 

అస్హ్ూ కర్మైన పదధతులు 

అనూ మత ప్రప్ప్ంచం ఆతమ లకు సంబంధించ్చ ప్రప్సిదధ 

ప్రీకు విశా స్తల మాదర్గానే అభిప్రపాయాలన క్లిగి 

ఉంద. పాత న్స్బంధ్నలో దేవదూతలు యెహోవాకు 

మర్యు మన్స్ష్కి మధ్ూ  చేస్తతనే టుుగా, 

చన్స్పోయినవార్ ఆతమ లతో సహా ఉనే తమన దేవుళుకు 

మర్యు మన్స్ష్కి మధ్ూ  మధ్ూ వర్ తతా ం వహంచే 

శకుతలన ఆ భావన స్పా క్ర్ంచ్చంద. కానీ పాత న్స్బంధ్న 

ప్రవాతలు అనూ మతసా్తల విశా స్తలు మర్యు 

ఆచార్గలన అవలంబించడాన్స్ే  దేవున్స్ ప్రప్జలు 

న్స్షేధించాయి, తరువాత కొతత న్స్బంధ్న చేసింద 

మర్యు చేసింద. 

పాత మర్యు ప్రకొతత న్స్బంధ్నలు ర్డండూ దెయాూ లకు 

సంబంధించ్చ వివిధ్ అనూ మత ప్దధులు మర్యు 

నమమ కాలన అసహూ మనవిగా ఖండిస్తతనేా యి: 

(1) వార్ కొడుకు లేదా అతన్స్ కుమార్డతన అగిే  గుండా 

వెళ్లళ  ప్దధత 

(2) భవిషూ వాణిన్స్ ఉప్యోగించేద, 

(3) అగౌరవాన్స్ే  ఆచర్ంచేద (ఒక్ శకునము), 

(4) మంప్రతముగుధలు, 

(5) మంప్రతగాడు, 

(6) మనోహరుడు, 

(7) స్తప్ర్చ్చతమన ఆతమ  యొక్క  సలహాదారు, 

(8) ఒక్ త్వంప్రతకుడు, 

(9) a necromancer. 

(10) సోద చెప్ప డం, 

(11) మంప్రతము, 

(12) మంప్రతవిదూ  (మాంప్రతకుడు, అలాగే మంప్రతరతెత) 

(13) జోూ తషూ ం, 

(14) నెలవార్జ ప్రపోగేో సిట్యకేటరుు, 

(15) భూతవైదూ ం, 

(16) మూఢనమమ క్ం, 

(17) విప్రరహం (మర్యు బంధువుల న్స్బంధ్నలు), 

(18) వంచన (దీన్స్కి కారణం తరువాత 

వివర్ంచబడుుంద). 

 

ఈ అభాూ స్తలలో కొనే్స్ ంటికి అరంా 

1. ఆర్గధ్నగా కొడుకు లేదా కుమార్డతన అగిే  గుండా 

ప్ంప్ండి: 



ఇద రలుల త్వూ రం యొక్క  ఒక్ రూప్ం, ఇద కెనాన 

మర్యు దాన్స్ ప్ర్సర ప్రపాంత్వలలో విసతృతంగా 

ఆచర్ంచబడింద మర్యు అసహూ క్రమన ఆచారం. 

 

వ్యూ ఖ్ూ : నేటి రరు ప్రస్తవ ఆచారం విప్రరహార్గధ్నలో 

రలుల బలితో సమానమా? 

2. విప్రరహార్గధ్న 

స్తహతూ ప్రంగా, విప్రరహార్గధ్న అంటే విప్రరహాలన లేదా 

చ్చప్రత్వలన దేవతగా ఆర్గధించడం; అలంకార్క్ంగా, 

దేన్స్తోనైనా అధిక్ అనబంధ్ం లేదా ఆర్గధ్న, ఈ 

అరంాలో "అత్వూ శ" విప్రరహార్గధ్న అన్స్ చెప్ప బడింద 

(కొలస్పట  3:5). మన ఆంర ు ప్దం "విప్రరహం" అనేద ప్రీకు 

ఈడోలన నండి వచ్చి ంద, ఏదో క్న్స్రంచేద, ఒక్ చ్చప్రతం 

లేదా పోలిక్ - ఇద వాసతవమన లేదా ఊహాతమ క్మన 

వస్తతవు యొక్క  రూపానే్స్  సూచ్చస్తతంద. మర్ట మాటలో 

చెపాప లంటే, ఇద వాసతవిక్తకు 

సంబంధించ్చనంతవరకు నాన-ఎంటిటీన్స్ సూచ్చస్తతంద. 

కానీ, అనూ మతసా్తల మనస్తట లలో, విప్రరహాలకు బలులు 

అర్ప ంచడంలో వారు "దేవున్స్కి కాదు, దయాూ లకే బలి 

అర్ప స్తత రు: మర్యు మీరు [స్టకైసతవులు] దయాూ లతో 

సహవాసం చేయాలన్స్ నేన కోరుకోన." (1 

కొర్ంథీయులు 10:20) 

స్పనాయిలో ఇప్రశయేలుకు డెకాలాగ్స ఇవా డంలో, 

యెహోవా ఇలా చెపాప డు; "నీకు నేన తప్ప  వేర్న 

దేవుళ్ళళ  ఉండకూడదు, పైన సా రంాలో లేదా ప్రకింద 

భూమిలో లేదా భూమి ప్రకింద నీటిలో ఉనే  దేన్స్ 

పోలిక్గానీ, చెకిక న ప్రప్తమగానీ నీకు చేయకూడదు. నీ 

దేవుడైన యెహోవాన నేన అసూయప్డే దేవుడన 

కాబటిట్య వార్కి నమసక ర్ంచవదుద, వార్కి సేవ చేయవదుద. 

(న్స్రమాకాండము 20:4-5) 

ర్టమను 1:18-32 ప్రప్కారం, మతం మొదట ఏకేశా ర్టపాసన 

(ఒకే న్స్జమన దేవుడిన్స్ ఆర్గధించడం), బహుదేవత 

కాదు (అనేక్ దేవుళుపై నమమ క్ం) మర్యు విప్రరహార్గధ్న 

(చ్చప్రత్వలన ఆర్గధించడం) కాదు. వరదకు ముందు 

బహుదేవత్వర్గధ్న లేదా విప్రరహార్గధ్న జర్గిన 

దాఖలాలు లేవు. కానీ చాలా తర్గల తరువాత, ఇవి 

ఉన్స్కిలోకి వచి్చ నటుు అన్స్రంచవచుి , "మీ రతరులు 

[యూప్రఫటీస్] నదకి అవతల న్స్వసించారు, అప్రబాహాము 

తంప్రడి మర్యు నాహోరు తంప్రడి అయిన తెరహు 

కూడా ఇతర దేవుళళ న సేవించారు." (జాష్యవా 24:2) 



3. మూఢనమమ క్ం 

మూఢనమమ క్ం భయం యొక్క  అహేుక్ భావాలపై 

్సా్తరంచబడింద, సహేుక్మన మదదు లేకుండా 

(విశా సి క్ంటే ఇతరులచే) ప్ర్రణించబడే మత 

వూ వసపాై నమమ క్ం, క్షుప్రద లేదా శకునాలు, ఆక్రణేలు 

మర్యు సంకేత్వలపై నమమ క్ం. (ఫంక్ & వాగాే ల్ట  కొతత 

ప్రపాకి ట్యక్ల్ డిక్షనర్జ ఆఫ్ ద ఇంీ ుష్ లాంగాే జ్ నండి) 

 

మన సంసక ృత, స్టకైసతవులలో కూడా, ప్పర్గతన 

మూఢనమమ కాల యొక్క  అవశ్లష్పలు పూర్తగా లేవు. మధ్ూ  

యుగాల యొక్క  ఒక్ స్తధారణ మూఢనమమ క్ం 

ఏమిటంటే, ఒక్ వూ కి త ుముమ ునే ప్పప డు కాప్లా లేన్స్ 

సమయంలో దెయూ ం అతన్స్లోకి ప్రప్వేశ్చంచవచుి , 

అయితే అక్క డ ఉనే  ఎవరైనా వెంటనే దేవున్స్కి విజరాత 

చేసేత దీన్స్న్స్ న్స్ర్టధించవచుి ; ఉదా, ఎవరైనా 

ుమిమ నప్పప డు "దేవుడు న్స్నే  ఆశీరా దస్తతడు", ఇద 

మాయ మర్యు మంప్రతవిదూ  యొక్క  శకి తపై వార్ 

విశా స్తన్స్ే  క్లిగి ఉంటుంద. ఇలాంటి ఇతర 

హోల్్ఓవర్లలో 13 అనేద దురదృషట్యక్రమన సంఖూ  

అన్స్ నమమ క్ం, చెడు క్నే  నమమ క్ం, అదాద నే్స్  

ప్రలగటట్యడం దురదృష్పట్యనే్స్  క్లిగిస్తతంద మర్యు దీన్స్కి 

విరుదధంగా, గుప్రరప్పడెక్క , కుందేలు పాదం లేదా నాలుగు 

ఆకుల ్కోువర అదృష్పట్యనే్స్  తెస్తతంద. . మన ర్టజులోు  

అతూ ంత ప్రప్బలంగా మర్యు అతూ ంత తప్రవంగా 

ప్ర్రణించబడుునే ద, ఒక్ర్ ర్టజువార్జ కారూ క్లాపాల 

దశలో ప్రప్చుర్ంచబడిన జాతక్ంపై ఆధారప్డటం, 

నక్షప్రత్వలు (ప్రపాచీనంగా దెయాూ లు, దేవతలు మర్యు 

దేవతలు అన్స్ విసతృతంగా నముమ త్వరు) దేశలు 

మర్యు వూ కుతలన ప్రప్భావితం చేస్తతయన్స్ మర్యు 

జోూ తష్యక లు వార్ దాా ర్గ ఒక్ వూ కి త జీవితంలోన్స్ 

సంఘటనలన అంచనా వేయరలరన్స్ నమమ క్ం 

ఆధారంగా. ("జోూ తషూ ం" అనే ప్దం ప్రకింద ప్రకింద 

చూడండి) 

 

4. భవిషూ వాణి 

వివిధ్ భౌతక్ మారా్గలన ఉప్యోగించడం దాా ర్గ 

దైవతా్వ ల మానవాతత శకుతల నండి సమాచార్గన్స్ే  

పందేందుకు మానవులు ప్రప్యతే ంచే లేదా చెప్పప కునే 

ప్రప్ప్రకియ ఇద. (యెహెజ్యక లు 21:21 చూడండి). ఇద 

న్స్జమన ప్రపేర్నరత జోసూ ంతో విభేదస్తతంద. కొతత 

న్స్బంధ్నలో (చటాట్యలు 16:16), ఒక్ ప్న్స్మన్స్ష్ 

"భవిషూ వాణి యొక్క  ఆతమ "గా సూచ్చంచబడింద - 

అక్షర్గలా, "పైథాన యొక్క  ఆతమ , అపోలో చేత 



చంప్బడిన పౌర్గణిక్ పాము పేరు. (హారప రట  

అనలిటిక్ల్ ప్రీక్ లెకిట కాన) 

 

5. ఓదారుప  

అతంప్రదయ అంతరదృష్ట్యన్స్ క్లిగి ఉనేా నన్స్ మర్యు 

రహస్తూ లన బహరతాం చేయరలడు మర్యు 

సంఘటనలన ముందే చెప్ప రలవాడు, దర్శ , 

దైవజుడాు, దుష్పట్యతమ  (అనూ మత దేవుడు లేదా దేవత 

ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం వహస్తతడు) వార్ మౌఖక్ సందేశన్స్ే  

అందజ్యసేటప్పప డు. (వైన, ఎక్ట ్పోజటర్జ డిక్షనర్జ). ఇద 

దేవున్స్ ప్రప్వక్ తల పాత లేదా కొతత న్స్బంధ్నలో ఎప్పప డూ 

ఉప్యోగించబడలేదు. 

 

6. ఆరష్యట్య  

శుభకార్గూ లు లేదా శకునాల దాా ర్గ సంఘటనలన 

ముందుగా చెప్ప డం, అందువలు, ప్క్షుల ఎరరడం, ఫౌల్ 

ఆహారం, ఆకాశంలో ఉలక  లేదా ప్రరహణం వంటి వాటిపై 

ఆధారప్డిన అంచనాలు; నలు రలుులు, ప్పడక్లలు, 

దురదృషట్యక్రమన ర్టజులు లేదా సంఖూ లు మర్యు 

అదాదలు ప్రలడం వంటి వాటిపై ఆధారప్డిన 

అంచనాలు. 

 

7. తెలిసిన ఆతమ న సంప్రప్దంచడం 

అపసతలుల కారూ ములు 16:16-18లోన్స్ సూత్్సేయింగ్స 

ప్న్స్మన్స్ష్ విషయంలో వలె, ఇద ఒక్ర్తో స్తన్స్ే హతూ ం 

క్లిగి ఉనే  మర్యు సమాచారం, సలహా లేదా 

సహాయం కోసం రలవరలిగే ఆతమ తో సంప్రప్దంప్పలు 

లేదా సంప్రప్దంప్పలకు ఉదేదశ్చంచ్చనదగా 

భావించబడుుంద. 

 

8. విజార ా

విజార ా అనేద హీప్రూ ప్దం యి్డియాోన్స్ యొక్క  

అనవాదం, ఇద తెలుస్తకోవడం లేదా మానసిక్మనద. 

8:19 అధాూ యంలో యెషయా వార్ గుర్ంచ్చ "ఆ కిచకిచ 

మర్యు గణుగుడు" గుర్ంచ్చ మాటాుడుునేా డన్స్ 

రమన్స్ంచడం ఆసకి తక్రంగా ఉంద - బహుశ 

చన్స్పోయినవార్ సా ర్గలుగా క్న్స్రంచేలా వార్ 

సా ర్గలన మారువేషంలో సూచ్చంచడం (cf. 29:4). ఒక్ 

త్వంప్రతకుడిన్స్ మరవాడిగా ప్ర్రణిస్తతరు, అయితే 

స్తప్ర్చ్చతమన ఆతమ న క్లిగి ఉండటం తరచుగా స్టస్పతగా 

మాటాుడబడుుంద. 

 

వ్యూ ఖ్ూ : విజార ా మర్యు మంప్రతరతెత ఒకే మూల 

ప్దం కాదు. "ఎండోర యొక్క  మంప్రతరతెత" అనే 



వూ ీ తక్రణలు "తెలిసిన ఆతమ " ఉనే  స్టస్పతన్స్ 

సూచ్చస్తతయి. (1 శమూూ ల్ 28:7-9) 

 

9. నెప్రకోమానీట  

చన్స్పోయినవార్ ఆతమ లన రలిచ్చ వార్న్స్ విచార్ంచే 

అభాూ సం లేదా నెప్ం. దార్గష్ అనే హీప్రూ ప్దాన్స్కి 

మృులన విచార్ంచడం అన్స్ అరంా. సౌలు ఎండోర 

స్టస్పత దాా ర్గ ఒక్ మాధ్ూ మంగా చేసింద (1 శమూూ ల్ 28:8-

19) - ఆమెకు "తెలిసిన ఆతమ " ఉంద - క్నీసం ఉనే టుు 

నటిసూత , మర్యు దేవుడు ఖచ్చి తంగా ఈ ఒక్క స్తర్ 

విజయం ఇస్తతడు, ఆమె కాక్పోయినా. స్తధారణ 

అభాూ సం నెప్ం. మర్యు, దా తయోప్దేశకాండము 

18:11 నండి, "తెలిసిన ఆతమ ల సలహాదారులు" 

మర్యు "మాంప్రతకులు" చన్స్పోయినవార్ ఆతమ ల 

నండి ప్రప్వచనాలన వెతక్డం లేదా కోర్నటుు 

నటించడం ఒకేలా సూచ్చస్తతందనేద సహేుక్మన 

అనమానంగా అన్స్రస్తతంద. నూూ  ఇంటర్నే షనల్ వెరనే 

్సిరాంగా "మీడియంలు" మర్యు "సిప ర్టిస్తట్యలు" అన్స్ 

అనవదస్తతంద. 

 

10. నెలవార్జ ప్రపోగేో సిట్యకేషన 

అమావాసూ  యొక్క  శకునాల దాా ర్గ దైవదరశ నం 

ఉదేదశ్చంచబడింద. (యెషయా 47:13) 

 

11. జోూ తషూ ం 

ర్గశ్చచప్రక్ంలోన్స్ ఖగోళ వస్తతవుల ్సా్తనాలన 

న్స్రయిించడం మర్యు సర్గాా వివర్ంచడం దాా ర్గ 

భవిషూ వాణి యొక్క  ఉదేదశపూరా క్ రూప్ం - నక్షప్రత్వలు, 

ప్రరహాలు, సూరుూ డు మర్యు చంప్రదులు, 

అనూ మతసా్తలు దేవతలుగా పూజస్తతరు - అవి మానవ 

వూ వహార్గలన ప్రప్భావితం చేస్తతయి మర్యు రమనాన్స్ే  

న్స్రయిిస్తతయి అనే నమమ క్ం ఆధారంగా. న్స్ర్దషట్య 

సమయాలోు  వార్ క్దలిక్లు మర్యు సంబంధిత 

మర్యు సంబంధిత ్సా్తనాల దాా ర్గ సంఘటనలు. 

 

12. మేజక్ 

ఇద మంచ్చ (వైట్ మాూ జక్) లేదా చెడు (్బాు క్ మాూ జక్) - 

కుండలీక్రణాలోున్స్ ప్దాలు సంభవించన్స్ - భౌతక్ 

మారా్గలన ఉప్యోగించడం దాా ర్గ మానవులు 

దైవతా్వ న్స్ే  బలవంతం చేయడాన్స్కి లేదా 

ప్రపేర్నరంచడాన్స్కి చేసే ప్రప్యతే ం. బైబిల్ లో. "వైట్ 

మాూ జక్" యొక్క  ఉదేదశూ ం తరచుగా "్బాు క్ మాూ జక్" 

నండి ప్రప్తఘటించడం లేదా రక్షించడం. 



 

 

13. మంప్రతముర ధత 

మారస్ యొక్క  ఈ రూప్ం (మంప్రతగాడు)మంప్రతోచాి రణ 

లేదా ప్ఠించ్చన లేదా ప్ఠించ్చన ప్దాల ఫారుమ లా దాా ర్గ 

ప్రప్యతే ంచ్చన మాయా ఆక్రణే లేదా సెప ల్-బైండింగ్స 

చాలా వరకు క్న్స్రస్తతంద, కానీ చరూ న 

మినహాయిస్తతంద. 

 

14. మనోహరమనద 

మనోహరమనదమంప్రతముర ధత అనే ప్దాన్స్కి అదే 

అరా్గనే్స్  క్లిగి ఉంటుంద మర్యు పాము మంప్రులన 

కూడా క్లిగి ఉండవచిు . 

 

15. మంప్రతవిదూ  

ఇద మంప్రతరతెతలు (ఆడవారు) లేదా త్వంప్రతకుల (మర) 

అభాూ సం లేదా శకుతలతో సంబంధ్ం క్లిగి ఉంటుందన్స్ 

భావించవచుి , ప్రప్ధానంగా చెడు ప్రప్యోజనాల కోసం, 

చేతబడి, మంప్రతవిదూ , మంప్రతముర ధత, స్తత్వన్స్జం 

మర్యు ఇతర క్షుప్రద (న్స్గూఢమన మర్యు 

అతంప్రదయమన) ) క్ళలు. కానీ ఇద పూర్తగా 

ఖచ్చి తమనద కాదు. మంప్రతవిదూ  మర్యు చేతబడి 

ఆచరణాతమ క్ంగా ప్ర్గూ యప్దాలు. 

 

16. చేతబడి 

గడుగు ప్దం, భవిషూ వాణి మర్యు మాయాజాలం 

ర్డండింటినీ ఆలింరనం చేస్తతంద, కానీ స్తధారణంగా 

సా్త రంా మర్యు మోసపూర్త ప్రప్యోజనాల కోసం, 

ఇతరులన గాయప్రచడాన్స్కి ఉదేదశ్చంచబడక్పోతే; 

ఆతమ ల సహాయం లేదా న్స్యంప్రతణ నండి పందన 

శకుతలన, ప్రప్తేూ కించ్చ దైవదరశ నం కోసం 

ఉప్యోగించ్చనటుు ప్రప్క్టించడం; కానీ, చేతబడి, 

మంప్రతవిదూ  కోసం. 

 

17. వంచన 

మోసగాడు లేదా చా్ర ుటానట  అనేద ప్రీకు ప్దం గోటెస్ 

నండి వైలర లేదా హౌలర్న సూచ్చస్తతంద మర్యు ఒక్ 

రక్మన కేక్లు లేదా ఏడుప్పలో మంప్రత్వలన ప్లికే 

మంప్రతగాడు లేదా ఇంప్రదజాలికుడుగా 

ఉప్యోగించబడింద. ఇద మాంప్రతక్ క్ళలన 

అభూ సించే తప్పప డు ఉపాధాూ యుల సూచనన క్లిగి 

ఉండవచుి  (అపసతలుల కారూ ములు 19:19 చూడండి) 

"మాయా క్ళలు" అభూ సించ్చన చాలా మంద వార్ 

ప్పసతకాలన ఒక్చోట చేరి్ , తమోత ఉనే  ఎఫెసస్్లో 



వాటిన్స్ తగులబెటాట్య రు. క్షుప్రద క్ళలు అన్స్ రలవబడే 

అభాూ సం చాలావరకు మోసగాళ్ళళ  కావచిు . 

 

 

18. భూతవైదూ ం 

మంప్రత్వలు మర్యు కొనే్స్  క్షుప్రద లేదా మాంప్రతక్ క్ళల 

దాా ర్గ దుష్పట్యతమ లన వూ కుతలు లేదా ప్రప్దేశల నండి 

లేదా వస్తతవుల నండి బహషక ర్ంచే అభాూ సం (న్స్జం 

కాక్పోతే నటిస్తతంద) - ఉదేదశ్చంచ్చన ఆచార్గలకు 

వూ తర్నక్ం. ఆతమ  ప్రప్ప్ంచం యొక్క  సహాయాన్స్ే  

ప్రపోతట హంచడం లేదా ప్రపేర్నరంచడం. దయాూ లన 

వెళుగటట్యడంలో యేస్త మర్యు అతన్స్ శ్చష్యూ లు దీన్స్న్స్ 

ఉప్యోగించలేదు - యేస్త వార్న్స్ "ఒక్ మాటతో" 

వెళుగటాట్యడు (మతతయి 8:16). "భూతవైదుూ డు" (Gr. 

Exorkistes) అనే ప్దం బైబిలోు  అపసతలుల కారూ ములు 

19:13లో మాప్రతమే ఉంద, ఇక్క డ అపసతలుడైన పౌలు 

బోధించ్చన మర్యు అకారణంగా ఉప్యోగించ్చన యేస్త 

పేరున ఉప్యోగించ్చ దుష్పట్యతమ లన వెళుగటట్యడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచ్చన వార్ గుర్ంచ్చ ఉప్యోగించబడింద. 

వృతతప్రమన భూతవైదుూ లన కించప్ర్చే విధ్ంగా 

పాల్. 

 

రాక్షసుల్ ఉన్స్ి: న్స్జమా లేక పౌరాణికమా? 

 

వాసతవిక్తపై విసతృత నమమ క్ం 

దయాూ లపై నమమ క్ం మర్యు దయూ ం ప్్టేట్య అవకాశం 

అనేద ఆతమ  ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ నమమ క్ంపై ఆధారప్డి 

ఉంటుంద - ఇద బహుశ మన్స్ష్ యొక్క  ప్రపారంభాన్స్కి 

తర్గి వెళ్లుపోుంద మర్యు సదుదస్పయులలో తప్ప  

ప్రీస్తత కాలం వరకు విశా వాూ ప్తంగా ఉంద. వారు 

దేవదూతలు, ఆతమ లు లేదా ప్పనరుతా్వనం (అపసతలుల 

కారూ ములు 23:8) యొక్క  వా్సతవిక్తన తరసక ర్ంచ్చన 

యూదులలో ఒక్ వరంా, వార్ అవిశా స్తన్స్ే  యేస్త 

తరసక ర్ంచాడు. 

 

18వ శత్వబదం చ్చవర్ వరకు స్టకైసతవ ప్రప్జల జీవితంలో 

దెయాూ లు మర్యు దయాూ లు ప్టుట్యకోవడంపై నమమ క్ం 

ఒక్ ముఖూ మన ్సా్తనానే్స్  ఆప్రక్మించ్చంద. అప్ప టి నండి 

నారర్క్ దేశలలో ఆతమ లపై నమమ క్ం కొంత తగింాద, 

ఎందుక్ంటే విప్ర్జతమన భౌతక్వాదం వైప్ప 

పెరుగుునే  ధోరణి కారణంగా దెయాూ లు (దెయూ ం) 

స్తధారణంగా మూఢనమమ కాలుగా 

ప్ర్రణించబడుునాే యి. బైబిలున 



విశా సిస్తతనేా మన్స్ చెప్పప కునే కొందరు, అలాగే 

సంశయవాదులు కూడా, దయాూ లు న్స్జంగా ఉన్స్కిలో 

లేవన్స్ మర్యు వాటిపై అలాగే దయాూ లు 

ప్టుట్యకోవడంలో నమమ క్ం న్స్జంగా మూఢనమమ క్మన్స్ 

భావించారు. మర్టవైప్ప, ఇటీవలి కాలంలో (1970ల 

తరువాత కాదు) అధునాతన వృత్వతలలో కూడా 

క్షుప్రదవాదం యొక్క  వివిధ్ అంశలకు సంబంధించ్చ 

ఆసకి త మర్యు వాదనలు ప్పనరుజీవ్ింప్బడాాయి. 

మర్యు ఒక్ విధ్మన ఉప్-సంసక ృతలో "స్తత్వన్స్జం" 

దాన్స్ వికారమన తల ఎతతంద. 

 

విశా స్తలన్స్ చెప్పప కునేవార్లో ఒక్ సిదాధ ంతం 

ఏమిటంటే, ర్గక్షస్తల గుర్ంచ్చన ప్రరంథాలనేీ  

పౌర్గణిక్మనవి మర్యు ప్రప్ప్ంచంలో చెడు వాూ రతకి 

ప్రప్తక్; అలాగే, మన ప్రప్భువు మర్యు అతన్స్ 

అపసతలులచే దయాూ లన వెళుగటట్యడం గుర్ంచ్చన 

క్థనాలు వార్ సిదాధ ంతం మర్యు జీవితం దాా ర్గ 

చెడుపై వార్ విజయాన్స్కి ప్రప్తక్. కానీ సంఘటనల 

యొక్క  స్తదా, సరళమన, రజబిజగా వర్ంిచడం 

వాసతవంగా, వార్ వాదనలన ప్రప్తకాతమ క్ంగా లేదా 

అలంకార్క్ంగా కాకుండా, అక్షర్గరంాగా న్స్జం 

కాక్పోయినా తప్పప గా చేస్తతంద. అప్విప్రత్వతమ లతో 

కూడిన ఉప్మానాన్స్ే  అంీక్ర్ంచ్చనటుు ప్రీస్తత ఒక్స్తర్ 

మాటాుడాడు (మతతయి 12:43-45; లూకా 11:20-26). 

అయినప్ప టిీ, ఇద ప్రప్ప్ంచంలో చెడు యొక్క  

ప్రపాబలాూ న్స్ే  లేదా దాన్స్పై అతన్స్ శకి తన్స్ సూచ్చంచలేదు, 

కానీ ఆ దుషట్య తరం యొక్క  అధాా నే  ్సితాన్స్ సప షట్యంగా 

వివర్ంచ్చంద. 

 

మర్కక్ సిదాధ ంతం ఏమిటంటే, ప్రీస్తత మర్యు అతన్స్ 

స్తవార్తకుడు దెయాూ లు మర్యు దయాూ లన 

ప్టుట్యకోవడం గుర్ంచ్చ యూదుల స్తధారణ విశా స్తన్స్కి 

అనగుణంగా, దాన్స్ న్స్జం లేదా అబదధం గుర్ంచ్చ 

ఎటువంటి దృక్ప థం లేకుండా, "దెయాూ లు" కేవలం 

శర్జర్గన్స్కి సంబంధించ్చన అస్తధారణ వాూ ధులతో 

బాధ్ప్డుునాే రనే అభిప్రపాయంతో మాటాుడారు. లేదా 

మనస్తట  (సిమ త్ట  బైబిల్ డిక్షనర్జ, వాలూూ ం.1, పేజ.585). 

కానీ ఉదాస్పనత మర్యు తప్పప డు అభిప్రపాయాన్స్ే  

తెలియజ్యయనప్పప డు మాప్రతమే అనకూలమన భాష 

సర్గాా ఉప్యోగించబడుుంద. మర్యు దెయాూ లు 

వాసతవిక్త కానటుయితే లేఖన క్థనాలు తప్పప డు 

అభిప్రపాయాన్స్ే  తెలియజ్యస్తతయి - ఇద చాలా మూఢ 

నమమ కాలు మర్యు అసహూ క్రమన ప్రప్వర తనకు 



మూలం అనే నమమ క్ంతో ఉదాస్పనతకు సంబంధించ్చన 

అంశం కాదు. 

 

ఇంకా, శర్జరక్ లేదా మానసిక్ వాూ ధి తరచుగా దయూ ం 

ప్టట్యడం లేదా దాన్స్ ఫలితంగా ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం 

వహస్తతనే ప్ప టిీ, యేస్త వార్ మధ్ూ  తేడాన చెపాప డు: 

"నా పేరులో వారు దయాూ లన వెళుగటాట్య రు; ... వారు 

ర్టగులపై చేయి వేస్తతరు, మర్యు వారు కోలుకుంటారు." 

(మారక  16:17-18) "మర్యు అతన ప్నేె ండు మందన్స్ 

న్స్యమించాడు, వార్కి ర్టగాలన నయం చేసే మర్యు 

దయాూ లన వెళళ గటేట్య శకి త ఉండాలి" (మారుక  3:14-15). 

ఇద అనకూలమన భాషకు అనగుణంగా లేదు. ఇద 

ఒక్ వాూ ధి క్ంటే ఎకుక వ అన్స్ ప్రకింద స్తక్షూ ం. 

 

1. జ్యమ్సట  2:14: 

దేవుడు ఒక్క డే అన్స్ నీవు నముమ ునేా వు; మీరు బాగా 

చేస్తతరు: దెయాూ లు కూడా నముమ త్వయి మర్యు 

వణుకుత్వయి." "వాూ ధులు" నముమ త్వయి మర్యు 

వణుకుత్వయి అన్స్ చెప్ప లేము. కానీ దెయాూ లు అలా 

చేయరలవు మర్యు కొనే్స్  సందర్గు లోు  తమ భయాన్స్ే  

త్వము క్లిగి ఉనే  వార్ దాా ర్గ తెలియజ్యస్తయి. ఈ 

ప్రకింద వాటిన్స్ రమన్స్ంచండి. 

 

2. మతతయి 8:28-32: 

"మర్యు అతన [యేస్త] రదర్ననీయుల దేశన్స్కి 

వచ్చి నప్పప డు, దయాూ లు ప్టిట్యన ఇదదరు సమాధుల 

నండి బయటికి వస్తతనేా రు, అతన్స్కి ఎదురుగా, ఎవరూ 

ఆ దార్లో వెళళ లేరు, మర్యు వారు కేక్లు వేశరు. , 

'దేవున్స్ కుమారుడా, నీతో మాకు ఏమి ప్న్స్? సమయాన్స్కి 

ముందే మమమ లిే  హంసించటాన్స్కి ఇక్క డకు వచిా వా?' 

ఇప్పప డు వాటికి దూరంగా ప్ందుల గుంప్ప మేస్తతనే ద, 

మర్యు దయాూ లు అతన్స్న్స్ వేడుకుంట్య, "నవుా  

మమమ లిే  వెళుగటిట్యనటుయితే, ఆ ప్ందుల మందలోకి 

ప్ంప్ప" అన్స్ ఆయనన వేడుకునేా డు మర్యు అతన 

వార్తో ఇలా అనేా డు, మర్యు వారు బయటికి 

వచాి రు. ప్ందుల మందలోకి వెళ్లళ ంద: ఇదగో, మంద 

మొతతం న్స్టారుగా సముప్రదంలోకి ప్రుగెతత, నీళులో 

చన్స్పోయింద." (Cf. మారక  5:1-17; లూకా 8:26-33) 

 

ర్టగాలు మాటాుడవు, తెలివితేటలు లేవు, కోర్క్ మర్యు 

సంక్లప ం క్లిగి ఉండవు మర్యు హంసించబడవు. 

 

3. చటాట్యలు 16:16-21 



"మర్యు మేము [ఫిలిప్పప లో లేదా సమీప్ంలో] ప్రపారనాా 

్సలాాన్స్కి వెళ్ళుండగా, భవిషూ వాణి ఆతమ  క్లిగిన ఒక్ 

ప్న్స్మన్స్ష్ [Gr. ఒక్ ఆతమ , ఒక్ కొండచ్చలువ] మమమ లిే  

క్లుస్తకుంద, ఆమె తన యజమానలకు చాలా 

లాభాలన తెచి్చ పెటిట్యంద. పౌలు మర్యు మా తరా్గ త 

అదే అనచరులు, 'ఈ మనష్యూ లు సరా్ట నే ుడైన 

దేవున్స్ సేవకులు, రక్షణ మారా్గనే్స్  మీకు ప్రప్క్టిస్తతరు' 

అన్స్ కేక్లు వేశరు. మర్యు ఆమె చాలా ర్టజులు 

చేసింద, అయితే పౌలు చాలా బాధ్ప్డి, తర్గి ఆ 

ఆతమ తో ఇలా అనేా డు: ఆమె నండి బయటికి ర్గవాలన్స్ 

యేస్తప్రీస్తత పేర్ట నేన న్స్నే  ఆజాారస్తతనేా న, 

మర్యు ఆమె యజమానలు చూసినప్పప డు అద 

బయటకు వచ్చి ంద. వార్ లాభంపై ఆశ పోయిందన్స్, 

వారు పాల్ మర్యు స్పలలన ప్టుట్యకున్స్, పాలకుల 

ముందు వార్న్స్ మార్డక ట్్లోకి లాగారు, "మొదలైనవి. 

ఇద ఒక్ వాూ ధి కాకుండా వేర్న దాన్స్ క్థనం. 

 

4. చటాట్యలు 19:11-20 

మర్యు ఇద ఎఫెస్తలో న్స్వసించ్చన యూదులకు 

మర్యు ప్రీకులకు అందర్ీ తెలిసిపోయింద. మర్యు 

భయము వారందర్పై ప్డి, ప్రప్భువైన యేస్త నామము 

మహమప్రచబడెన. నమిమ న వార్లో చాలా మంద 

వచ్చి  తమ ప్రకియలన ఒప్పప కొన్స్ ప్రప్క్టించుకునేా రు. 

మర్యు మాంప్రతక్ క్ళలన అభూ సించే వార్లో కొందరు 

కాదు, వార్ ప్పసతకాలన ఒక్చోట చేరి్ , అందర్ దృష్ట్యలో 

వాటిన్స్ కాలాి రు; మర్యు వారు వాటి ధ్రన 

లెకిక ంచగా, అద యాభై వేల వెండి నాణేలన 

క్నగనాే రు. కాబటిట్య ప్రప్భువు వాక్ూ ం గప్ప గా పెర్గి 

విజయం స్తధించ్చంద." మర్యు అద యాభై వేల వెండి 

నాణెములు దొర్కెన. కాబటిట్య ప్రప్భువు వాక్ూ ం గప్ప గా 

పెర్గి విజయం స్తధించ్చంద." మర్యు అద యాభై వేల 

వెండి నాణెములు దొర్కెన. కాబటిట్య ప్రప్భువు వాక్ూ ం 

గప్ప గా పెర్గి విజయం స్తధించ్చంద." 

 

వ్యూ ఖ్ూ : "దుషట్య ఆతమ లు" "వాూ ధుల" నండి వేరుగా 

ఉండటమే కాకుండా, సేక వా యొక్క  ఏడుగుర్ 

కుమారులకు దెయాూ ల దాా ర్గ దుషట్య ఆతమ లు 

చెరప నవి మర్యు చేసినవి ఒక్ వాూ ధికి కారణమన్స్ 

చెప్ప లేము. 

 

కాబటిట్య, దయాూ లకు దేవున్స్ గుర్ంచ్చ (యాకోబు 2:14), 

యేస్త (మారుక  1:21-28; 3:11-12; మతతయి 8:28-32; 



అపసతలుల కారూ ములు 19:11-20) మర్యు అతన్స్ 

అపసతలుల గుర్ంచ్చ కొంత ్జాానం ఉంద. (అపసతలుల 

కారూ ములు 16:16-21; 19:11-10) - మర్యు యేస్త 

మర్యు అతన్స్ అపసతలులన ఉదేదశ్చంచ్చ వారు దాన్స్న్స్ 

వారు క్లిగి ఉనే  వార్ దాా ర్గ వూ ీ తక్ర్ంచారు - అంటే 

దెయాూ ల ప్రపేరణ వంటిద (కానీ ఎలుప్పప డూ సత్వూ న్స్ే  

తెలియజ్యయడం లేదు. భాగాలు సూచ్చస్తతనేా యి): 

 

(ఎ) "ప్రపేర్నరత ఆతమ లు మర్యు దయాూ ల 

సిదాధ ంత్వలు. (1 తమోత 4:1-5) 

 

(b) దేవున్స్ ఆతమ లు కాదు వర్డట స్ "దేవున్స్ ఆతమ " - 

"తప్పప  యొక్క  ఆతమ లు" వర్డట స్ "సతూ ం యొక్క  

ఆతమ లు" - "తప్పప డు ప్రప్వక్ తలు" వర్డట స్ న్స్జమన 

ప్రప్వక్ తలు. (1 జాన 3:24 - 5:6) 

 

(సి) స్తధువుల సమేమ ళనాలలో "ఆతమ లన 

వివేచ్చంచుట" అనే ఆతమ య బహుమానం 

తప్ప న్స్సర్గా వంచనదారులకు వూ తర్నక్ంగా 

రక్షించడాన్స్కి అవసరం (1 కొర్ంథీయులు 12:10; 

14:29); మర్యు, నేడు దేవున్స్ యొక్క  ఏదైనా 

ప్రపేర్నప్ణ అబదధం. (1 కొర్ంథీయులు 13:8-13; cf. 

ఎఫెస్పయులు 4:7-16 చూడండి) 

 

మాంప్రతకులు మర్యు సోత్్సేయర్లు తరచుగా ఏదో 

ఒక్ విధ్మన సహాయంతో - స్తత్వన శకుతల దాా ర్గ లేదా 

చేత చాక్చక్ూ ం దాా ర్గ మోసగించరలిగారు - కానీ దైవిక్ 

శకి త దాా ర్గ ఏమి చేయబడలేదు (సైమన, చటాట్యలు 8:9-13; 

ఎలిమాస్, చటాట్యలు 13: 4-12; సేక వా కుమారులు 

(చటాట్యలు 19:11-20); జానెే స్ మర్యు జాంప్రబేస్ (2 

తమోత 3:8-9; న్స్రమాకాండము 7:8-13, 20-25; 8:1, 16-19); 

మర్యు వారు నెబుచాడేె జర్ (డేన్స్యల్ 2, మర్యు 4) 

మర్యు బెలేాజర (డేన్స్యల్ 5) యొక్క  ఆసా్తనం. 

 

రాక్షసుల్ మూల్ం మరియు తాతాా లిక న్స్వ్యస్ం 

ర్గక్షస్తల మూలం వారు సృష్ట్యంచబడిన జీవులు తప్ప  

ప్రరంథాల నండి తెలియదు. వార్ న్స్వాసం "అగాధ్ం" 

(లేదా "లోతైన") గా సూచ్చంచబడుతోంద. లూకా 8:31లో, 

"అగాధ్ంలోకి వెళ్ళళ " అన్స్ యేస్తన కోర్న దయాూ ల 

దాా ర్గ. మర్యు, ర్టమను 10: 6-7లో, మన 

హృదయాలలో "ఎవరు అగాధ్ంలోకి ఎకుక త్వరు? 

(అంటే ప్రీస్తతన మృులలో నండి పైకి 



తస్తకుర్గవడం") అన్స్ చెప్ప కూడదన్స్ చెప్ప బడింద. 

ఇక్క డ ప్దం హేడిస్ యొక్క  ప్ర్గూ యప్దంగా 

ఉప్యోగించబడింద, ఇద మరణం మర్యు 

ప్పనరుతా్వనం మధ్ూ  నీతమంులు మర్యు 

దుర్గమ రాుల నండి బయలుదేర్న ఆతమ ల ప్రప్దేశం. 

అపసతలుల కారూ ములు 2:27-31 నండి, మరణంలో 

ప్రీస్తత యొక్క  ఆతమ  "హేడిస్"లో ఉందన్స్ (కొనే్స్  బైబిళ్ళు 

దాన్స్న్స్ "నరక్ం" అన్స్ తప్పప గా అనవదంచాయి), కానీ 

అక్క డ వదలివేయబడలేదు, ఎందుక్ంటే అతన 

మృులలో నండి లేప్బడాాడు (vs.22 -33). అధ్రమ  

"ధ్నవంుడు" కూడా అక్క డే ద ర్చ్ మాూ న మర్యు 

లాజరస్ క్థనంలో యేస్త చెరప నటుుగా, మరణం 

తరువాత; కానీ అతన్స్కి మర్యు నీతమంులకు మధ్ూ  

"పెదద అగాధ్ం ఏరప డింద" (లూకా 16:19-31). హేడిస్్లో 

అతన్స్ ్సా్తనం, పాప్ం చేసిన దేవదూతలు ప్డగటట్యబడి, 

"తరుప  కోసం ర్జరుా  చేయబడిన" - అంటే, టారట్యరస్" - 

ఆంర ుంలో స్తధారణంగా "హెల్" (2 ప్పటర 2:4; cf. జూడ్జ 6) 

అనే ప్దాన్స్కి సమానం. ) -కానీ గెహెనాే , అగిే  సరస్తట  

మర్యు శశా తమన శ్చక్ష యొక్క  ప్రప్దేశం నండి వేరు 

చేయబడింద. 

 

"అగాధ్ం" లేదా "అడుగులేన్స్ రట్" కోసం ప్రీకు ప్న్స్ 

అబుసోస్, ఇద అప్ర్మితమన లోు. ఇద ర్విలేషన్లో 

మర్ంతగా ఉప్యోగించబడింద: 

1) ప్రప్క్టన 9:1-11, దీన్స్లో అగాధ్ం గాలిన్స్ చీక్టిగా 

చేసే పరన విడుదల చేయడాన్స్కి తెరవబడింద 

మర్యు వార్ నదటిపై దేవున్స్ ముప్రద లేన్స్వార్న్స్ 

హంసించే ఐదు నెలల ప్రకూరమన మిడుతలు; 

 

2) ప్రప్క్టన 11:1-3, దీన్స్లో ఒక్ మృరం దేవున్స్ ఇదదరు 

స్తక్షులతో యుదధం చేసి వార్న్స్ చంప్డాన్స్కి అగాధ్ం 

నండి పైకి వస్తతనే టుు సూచ్చంచబడింద; 

 

3) ప్రప్క్టన 20:1-10, దీన్స్లో స్తత్వన అగాధ్ంలో వేయి 

సంవతట ర్గలు ఖైదు చేయబడినటుు ప్రపాతన్స్ధ్ూ ం 

వహస్తతంద, తదాా ర్గ వెయిూ  సంవతట ర్గల వరకు 

దేవున్స్ ప్ర్శుదుధలన నాశనం చేయడాన్స్కి 

ప్రప్ప్ంచవాూ ప్త దాడికి అన్స్ే  దేశలన మారలే్ 

చేయలేరు. పూరతయింద. మర్యు చ్చవర్ ఖ్యత్వలో 

"అగాధ్ం" మర్యు "అగిే  మర్యు రంధ్క్ం 

సరస్తట " మధ్ూ  వూ త్వూ సం సప షట్యంగా 

చ్చప్రతక్ర్ంచబడింద - దుష్యట్య ల చ్చవర్ మర్యు 

అంులేన్స్ హంస యొక్క  చ్చవర్ ప్రప్దేశం. ఇద 

హేడిస్్తో విభేదస్తతంద, ఇద ుద మర్యు స్తధారణ 



తరుప  సమయంలో తొలగించబడుుంద. (ప్రప్క్టన 

20:11-15) 

 

వ్యూ ఖ్ూ : "అగాధ్ం" యొక్క  "మిడుతలు" దైవిక్ 

ప్రప్యోజనం కోసం ఒక్ స్పజన కోసం 

విడిచ్చపెటట్యబడాాయి. మన ప్రప్భువు మర్యు అతన్స్ 

వంటి దౌరన్ూ  శకుతలపై దైవిక్ శకి త యొక్క  ఆధిక్ూ త 

యొక్క  ప్రప్దరశ నన అనమతంచడం "దెయాూ ల" 

విషయంలో కూడా న్స్జం కావచుి . అపసతలులు 

మర్యు మర్కొందరు. 

 

అయితే అనూ మత నేప్థూ ం మర్యు మతప్రమన 

వాత్వవరణం యొక్క  విలీనంతో స్టకైసతవులన ఉదేదశ్చంచ్చ 

ప్రప్సంగించ్చన ప్రరంథాలలో, "గాలి"న్స్ సూచ్చంచే 

ప్రపాంతంగా చేరి్ , ప్ర్రణనలోకి తస్తకోవలసిన ఇతర 

అంశలు మనకు ఉనాే యి. 

 

ఎఫెస్పయులకు 2:2లో, స్తత్వన "ఒక్ప్పప డు ఈ లోక్ 

రమనము ప్రప్కారము, ఇప్పప డు అవిధేయతరల 

కుమారులలో ప్న్స్చేసే ఆతమ  యొక్క  వాయు శకుతలకు 

అధిప్త ప్రప్కారము నడుచుకొనెన" అనే ప్రప్క్టనలో 

స్తత్వన ప్రప్స్తతవించబడాాడు. 

 

ఎఫెస్పయులకు 6:10-12లో: "చ్చవర్కి, ప్రప్భువునందు 

మర్యు ఆయన శకి త యొక్క  బలముతో ధ్ృఢముగా 

ఉండుడి. మీరు అప్వాద యొక్క  కుయుకుతలకు 

వూ తర్నక్ంగా న్స్లబడరలిగేలా దేవున్స్ సరా  క్వచాన్స్ే  

ధ్ర్ంచండి. మన మలుయుదధం కోసం. ఇద మాంస్తన్స్కి 

మర్యు రకాతన్స్కి వూ తర్నక్ంగా కాదు [మన్స్ష్కి 

వూ తర్నక్ంగా కాదు, ప్రప్ధానంగా లేదా మాప్రతమే], కానీ 

ర్గజాూ లకు వూ తర్నక్ంగా, శకుతలకు వూ తర్నక్ంగా, ఈ చీక్టి 

[ఆధాూ తమ క్ మర్యు నైతక్ చీక్టి] ప్రప్ప్ంచ పాలకులకు 

వూ తర్నక్ంగా, సా రపా్ప ప్రప్దేశలలో ఉనే  దుషట్యతా ప్ప 

ఆధాూ తమ క్ సమూహాన్స్కి వూ తర్నక్ంగా " (వాత్వవరణ 

సా రా్గలు), లేదా స్తత్వన మర్యు అతన్స్ ఇంప్ు 

న్స్యంప్రతణలో భూమిపై ఉనే త హోదా క్లిగిన 

శకి తవంతమన కార్కప ర్నట్ సంసలాకు. 

 

కొలసిట యనులో మనకు ఈ ప్రకిందవి ఉనాే యి: 

"[స్టకైసతవులమన] చీక్టి శకి త నండి [స్తత్వన యొక్క  

డొమన లేదా ర్గజూ ం] నండి దేవుడు మనలన 

విడిరంచాడు మర్యు మనలన తన ప్రపేమ కుమారున్స్ 

[యేస్త ప్రీస్తత, అతన్స్ ర్గజాూ న్స్కి అనవదంచాడు. 



త్వతప రూ ం దాా ర్గ కాంత ఒక్టి (జాన 1:1-14; 8:12; 1 జాన 

1:5-7; 2:7-11 చూడండి, ఇక్క డ "చీక్టి" మర్యు కాంత" 

భౌతక్మనవి కావు, ఆధాూ తమ క్ం, నైతక్ం, నైతక్మనవి 

)]" (1:13)—ఎటువంటి ర్ఫర్డనట  లేకుండా లేదా 

సేప ష్యల్ లొకేషన్లో మారుప  లేకుండా. 

 

అందువలు: "ప్రీస్తత తరా్గ త కాకుండా, ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ 

మూలాధార్గల [లేదా మూలకాల] తరా్గ త, తన 

తతా శస్టసతం మర్యు వూ రమాన మోసం దాా ర్గ 

మిమమ లిే  దోచుకునే ఎవరైనా ఉండకుండా జాప్రరతత 

వహంచండి. , మర్యు అతన్స్లో మీరు 

సంపూరిులయాూ రు, అతన అన్స్ే  ర్గజాూ లకు మర్యు 

శకి తకి అధిప్త: ... అతన సంసా్తనాలన మర్యు 

అధికార్గలన పాడుచేసి, వాటిన్స్ బహరంరంగా 

ప్రప్దర్శ ంచాడు, దాన్స్లో విజయం స్తధించాడు (అంటే, 

అతన్స్ మరణంలో ప్రకాస్)." (2:8-10,15) 

 

వ్యూ ఖ్ూ : ఇక్క డ మౌళ్లక్ ఆతమ లు, మూలాధార్గలుగా 

అనవదంచబడిన ప్దం ్జాానం యొక్క  ప్రపాథమిక్ 

సూప్రత్వలన సూచ్చస్తతంద; కొనే్స్ స్తరుు ఆతమ  శకుతలుగా 

భావించబడే సహజ ప్రప్ప్ంచాన్స్ే  (భూమి, గాలి, అగిే  

మర్యు నీరు) రూపందంచ్చన ప్రపాథమిక్ అంశలకు 

కూడా ఇద వర్తంచబడుుంద. కానీ ఈ ప్దం 'సా రపా్ప 

శర్జర్గలు మర్యు వాటిలో న్స్వసించే శకుతలు' అన్స్ 

కూడా ఉప్యోగించబడింద. ఈ ర్టజు ప్రప్జలు విధిన్స్ 

నముమ త్వరు మర్యు ర్టజువార్జ పేప్రులో వార్ 

జాతకాలన చదువుత్వరు మర్యు కొనే్స్ స్తరుు వాటిన్స్ 

తప్రవంగా ప్ర్రణించ్చనటుుగా ఇవి మానవ 

వూ వహార్గలపై ప్రప్భావం చూప్పత్వయన్స్ భావించారు." 

 

వ్యూ ఖ్ూ లు: ద కేంప్రబిడ్జ ్బైబిల్ కామెంటర్జ ఆన ద 

నూూ  ఇంీ ుష్ బైబిల్్లోన్స్ ఈ ప్రకింద వాూ ఖూ  దాన్స్న్స్ 

చాలా మెచుి కోవలసి ఉంద: "ప్రీస్తత జీవిత్వన్స్కి యేస్త 

మాప్రతమే కేంప్రదమన్స్ మర్టస్తర్ నొకిక  చెప్ప బడింద. 

ప్రరహ శకుతల గుర్ంచ్చ ఊహాగానాలు మర్యు మానవ 

విధిపై వాటి ప్రప్భావం ప్రీ.శ. మొదటి శత్వబదంలో 

విశా నే్స్  న్స్యంప్రతంచే దైవిక్ శకుతల గుర్ంచ్చ 

మర్యు వాటితో సర్పెటుట్యకోవడాన్స్కి సరైన మారంా 

గుర్ంచ్చ చాలా ఊహాగానాలు ఉనాే యి. దీన్స్ ఆధారం 

స్టకైసతవ మత్వన్స్కి విరుదధంగా మానవ న్స్ర్మ తమనద, 

ఇద చార్ప్రతక్ పాప్రత అయిన యేస్తప్రీస్తతపై ఆధారప్డి 

ఉంద మర్యు దేవుడు మన్స్ష్తో మాటాు డే వూ ్కి తగా 



అతన్స్ ప్రపాముఖూ తన న్స్ర్గధ ర్ంచే స్తక్షూ ంపై 

ఆధారప్డి ఉంటుంద. పెదదగా క్న్స్రంచ్చన ప్రరహాలు 

న్స్వసిస్తతయన్స్ భావించారు.(పైన 1:16 చూడండి) 

 

కాబటిట్య, ప్ర్శీలనలో ఉనే  ్సలాాల ప్రపాదేశ్చక్ ్సా్తనాలకు 

సంబంధించ్చ పాత లేదా కొతత న్స్బంధ్నలో లేఖనాలు 

ఖచ్చి తమనవి కావు మర్యు మనం ప్రప్యతే ంచడం 

చాలా రరా ంగా ఉంటుంద. 

 

C. ఇప్పప డు డెమోన పసెషన 

ర్టమన కాూ థలిక్ చరి్  దాన్స్ విశా సం మర్యు 

ఆచరణలో ప్రరంధ్ంతో స్తంప్రప్దాయక్ సమాన ్సా్తనానే్స్  

ఇస్తతంద, ఇప్పప డు దయూ ం ప్టిట్యందన్స్ నముమ ుంద. 

దాన్స్ కాటేచ్చజం ఆఫ్ ప్రకిసిట్యయన డాస్టకి ట్యన, 1949, బాలిట్యమోర 

కాటేచ్చజం యొక్క  2వ సవర్ంచ్చన ఎడిషన, ప్రరంథంలోన్స్ 

"దెయాూ లు [అంటే ర్గక్షస్తలు] లేదా దుషట్య ఆతమ లు" 

"చెడు దేవదూతలు" మర్యు 

 

(a) డెవిల్ట  కొనే్స్ స్తరుు ఒక్ మన్స్ష్ శర్జరంలోకి 

ప్రప్వేశ్చంచడాన్స్కి అతన్స్ స్తమరా్గూ లపై 

అధికార్గన్స్ే  చలాయించడాన్స్కి 

అనమతంచబడత్వయి - ఈ ్సితాన్స్ 

డయాబోలిక్ల్ సా్త ధీనం అన్స్ రలుస్తతరు; లేదా 

వారు బయటి నండి ఒక్ వూ కి తన్స్ హంసించటాన్స్కి 

అనమతంచబడాారు - ఈ ్సితాన్స్ డయాబోలిక్ల్ 

అబెట షన అన్స్ రలుస్తతరు. 

 

(బి) దేవుడు తన మహమన ప్రప్దర్శ ంచడాన్స్కి, 

పాపాన్స్ే  శ్చక్షించడాన్స్కి, పాప్పలన ప్శి త్వతపాన్స్కి 

గుర్చేయడాన్స్కి లేదా సదాుణ స్తధ్నకు 

సందరు ం ఇవా డాన్స్కి దేవుడు అనమతంచాడు. 

 

(c) దెయూ ం ఆవహంచ్చన వూ కి త యొక్క  శర్జర్గన్స్ే  చెడు 

విషయాలన చెప్ప డాన్స్కి లేదా చేయడాన్స్కి 

ఉప్యోగించ్చనప్పప డు, అతన సేా చి గా 

అంీక్ర్ంచక్పోతే, ఆ వూ కి త పాపాన్స్కి పాలప డడు. 

(d) భూతవైదూ ం అనేద వూ కుతలు, ప్రప్దేశలు లేదా 

వాటిన్స్ క్లిగి ఉనే  లేదా సోకిన వస్తతవుల నండి 

దుషట్య ఆతమ లన తర్మికొటట్యడం లేదా దూరంగా 

ఉంచడం. చరి్  ప్రీస్తత నండి భూతవైదూ ం 

యొక్క  శకి తన్స్ పందంద. 

 

(ఇ) భూతవైదుూ డు అంటే దెయాూ లన ప్రప్యోగించే 

అధికారం ఉనే వాడు, బిషప అందంచాడు. 



పాశి తూ  చరి్  యొక్క  నాలుగు మనర 

ఆరరా్లలో భూతవైదుూ న్స్ ప్రక్మం మూడవద. తన 

బిషప అనమతతో మాప్రతమే ఒక్ పూజార్ 

దుషట్యశకుతలన పారప్రదోలే తన శకి తన్స్ 

ఉప్యోగించుకోరలడు." 

 

"ప్రసిక ప్ి ర ఉదహర్ంచబడింద మర్యు కోట్ 

చేయబడింద: మతతయి 10:1; ఎఫెస్పయులు 6"11. 1 

పేురు 5:8-9. (అంశల 44, 45; పేజీలు 34-36) 

 

కొన్స్ే  ప్రపటెసట్యంట్ మూలాధార్గలు దయాూ ల ఆధీనంలో 

ఉనే  నమమ కాన్స్ే  ఇప్ప టిీ వాసతవంగా వూ క్ తం 

చేస్తతనేా యి. "ఆధాూ తమ క్వాదం Vs ప్రకిసిట్యయాన్స్టీలో 

హేనట  ఇలా అంటాడు: 'స్తత్వన ఇప్పప డు కూడా 

ప్పరుష్యల మర్యు స్టస్పతల ఆతమ లు మర్యు శర్జర్గలన 

క్లిగి ఉనేా డు. 

 

ప్రరంథాలు 

ఇప్పప డు ప్ర్రణించబడుునే  విషయంపై లేఖనాలు 

ఖచ్చి తమనవి కావు, కానీ మనకు తెలిసిన వాటిన్స్ మనం 

ప్ర్శీలించవచుి , అద ్కూు న్స్ అందంచవచుి . 

 

(ఎ) పాత న్స్బంధ్నలో దయూ ం ప్టట్యడం లేదు 

మర్యు మొదటి స్టకైసతవ శత్వబదప్ప చ్చవర్ దశబదం 

వరకు ప్రవాయబడన్స్ జాన స్తవారత కూడా లేదు - 

ఇద దయూ ం ప్టట్యడం ప్రపారంభమందన్స్ కొందరు 

భావించారు. పాత న్స్బంధ్న ఫిరంగి ముగిసిన 

తరా్గ త అనమతంచబడాలి మర్యు ప్రీస్తత 

మర్యు అతన్స్ అపసతలుల కాలంలో వార్ దాా ర్గ 

స్తత్వన శకి తపై దైవిక్ శకి త యొక్క  ప్రప్దరశ నన 

అనమతంచడాన్స్కి దాన్స్ రర్షట్య ్సా్తయికి 

చేరుకుంద, మర్యు పూ్ర్తగా 

న్స్రూమ లించబడనప్ప టిీ, రణనీయంగా 

తగిపాోుంద. 

 

ఆ దయూ ం ప్టట్యడం త్వర్గసా్తయికి చేరుకుంద 

మర్యు ప్రీస్తత జీవించ్చ ఉండగానే దాన్స్ క్షీణతన 

ప్రపారంభించ్చంద, న్స్జమే కావచుి . ఎందుక్ంటే 

అతన "బలమన మన్స్ష్న్స్" (స్తత్వన) 

బంధించ్చనటుు మర్యు "అతన్స్ ఇంటిన్స్ 

పాడుచేయడం" (దయాూ లన వెళుగటట్యడం దాా ర్గ) 

గుర్ంచ్చ మాటాుడుునేా డు (మతతయి 12:28-29). 

మర్యు డెబైీ  మందన్స్ ముందుగా త్వన 

సందర్శ ంచే ప్రప్దేశలకు ప్ంరన తరువాత, "నీ 



పేరున దయాూ లు కూడా మాకు లోబడి ఉనాే యి" 

అన్స్ సంతోష్సూత  తర్గి వచ్చి నప్పప డు, "స్తత్వన 

సా రంా నండి మెరుప్పలా ప్డిపోయిన్టుు నేన 

చూశన" అన్స్ చెపాప డు. (లూకా 10:17-20) 

 

(బి) దెయాూ లన వెళుగటేట్య శకి త చరి్ లకు లేదా స్టకైసతవ 

వూ కుతలకు ప్రవాసిన ఏ లేఖనాలలో ఒక్ అదుు త 

బహుములోు  ఒక్టిగా పేర్కక నబడలేదు, అయితే 

ఇద అపసతలులు (మర్యు ఫిలిప) దాా ర్గ 

ప్రప్యోగించబడింద. మారక  16:17-29లో చటాట్యలు 

మర్యు వాగాదనం మర్యు న్స్వేదంచబడింద. 

 

(సి) మతతయి 12:43-45లోన్స్ ప్రీస్తత పార్గబొలిక్ సందేశం 

"ఖ్యళ్లగా ఉనే  ఇంటిన్స్" తర్గి ఆప్రక్మించవచి న్స్, 

అందువలు సరైన దైవభకి త మర్యు సా భావాలు 

లేక్పోవడాన్స్ే  సూచ్చస్తతనే ప్ప టిీ, దయూ ం 

ప్టట్యడాన్స్కి ఎలాంటి ప్ర్సిుాలు ఏరప డత్వయో 

ప్రరంథం నండి సప షట్యంగా లేదు. , ప్రకూరమన లేదా 

ప్రపాణాంతక్ సా భావం లేకుండా కూడా, ఒక్ కారక్ం 

కావచుి . 

 

ముగింప్ప 

మనం నేరుి కునే  అన్స్ే ంటి నండి, మనకు 

సంబంధించ్చన ్కె త ుమాక్ట  ఎఫెస్పయులు 6:10-20 మర్యు 

కొలొస్పట  2:8-15లో క్నగనబడింద, ఇద ఇప్ప టికే 

అధ్ూ యనం చేయబడింద మర్యు కొలొసట యులు 

2:16 - 3:17 (మర్యు ఇతర స్తరూప్ూ  భాగాలు) , స్తత్వన 

మర్యు అతన్స్ దేవదూతలు మర్యు/లేదా 

ర్గక్షస్తలందర్పై తన ఆధిప్త్వూ నే్స్  ప్రప్దర్శ ంచ్చ, ప్రీస్తత 

న్స్యంప్రతణలో ఉనేా డన్స్ మనకు భర్టస్త ఇస్తతనేా డు, 

తదాా ర్గ వార్ న్స్యంప్రతణ నండి మన విముకి త అతన్స్పై 

విశా సం మర్యు విధేయతతో విధేయతతో హామీ 

ఇవా బడుుంద. అద స్టకైసతవులన అన్స్ే  

మూఢనమమ కాల భయం మర్యు దుషట్య ఆతమ  

ప్రప్ప్ంచప్ప భయం నండి విముకి త చేయాలి. 

 

దయాూ లు ప్రీస్తతకు చెందనవి కావు, ఎందుక్ంటే అతన 

వార్న్స్ బహషక ర్ంచాడు మర్యు స్తత్వన తన చ్చత్వతనే్స్  

నెరవేరి డాన్స్కి ఉప్యోగించాడు. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


