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وهشتم:فرشتگان بیست درس    

 فرشتگان
1ػبشايیاو باب هؽالؼه :  

 فرشتگان چه کسانی هستند؟
کاس هی کشديذ.فشؽتگاو هىرىدات صهیى کلمه" فشؽته "دس کتاب همذط به هؼًای "پیام آوس" اعت.فشؽتگاو پیام آوساو خذا هغتًذ.به هًگام پیذایؼ صهیى صاظش بىديذ و بشای خذا دس 

.سوصی هغیش گفت که هی تىايغت "دواصده فىد اص هالئکه سا دسخىاعت کًذ"تا به او کمک کًًذ فًاياپزیش هغتًذو لابلیت گًاه سا يذاسيذ.ها اص تؼذاد آيها اؼالػی يذاسین ولی هی دايین بغیاسيذ
و يمایًذه های خذا هغتًذو با لذست خذا دس رهت ارشای خىاعته های او ػمل هی کًًذ.(. فشؽتگا35آیه  04فشؽته)هتی باب  50777که ػباست اعت اص   

 اعمال فرشتگان
 کتاب همذط به ها هی گىیذ که فشؽتگاو :

 .پیغام خذا سا هی سعايًذ 
 .ساهًمای هشدم هغتًذ 
 .صمایت و تضىیل هشدم به خذاويذ 
 .هزاصات هشدم 

 به هخالهای هش بخؼ تىره کًیذ

 (هخالهایی اص سعايذو پیغام خذا تىعػ فشؽتگاو 1

 هخالهای صیادی دس هىسد سعايذو پیغام خذا تىعػ فشؽتگاو ورىد داسد.دس ایى لغمت بخؾی اص آو سا هی بیًیذ.

 رضئیات آیات
ی بىديذ.دس خذا به ابشاهین گفت که او وعاسه صاصب پغشی هی ؽىيذ.عه فشؽته ای که ظاهش ؽذه و ایى پیغام سا به ابشاهین داديذ دسعت همايًذ هشدم ػاد 16پیذایؼ باب 

ت.)اول ؽشایػ هختلف آيها هتفاوت هغتًذ به ویژه صهايی که دس صال يؾاو دادو ؽکىه خذا هغتًذ.هیچ فشدی يمی تىايذ خذا سا ببیًذو يذیذه اع
 (. هشوفت که هذف خذا يیاص به یک ورىد لابل سویت داؽته باؽذ پظ او فشؽتگايؼ سا هی فشعتذ. 14آیه  4تیمىتائىط باب 

داسد. هشدم عذوم  پًذاؽتًذ که دیذاس لىغ بشادسصاده او سفتًذ تا به او هؾذاس دهًذکه خذاويذ لصذ يابىدی عذوم سا  دو فشؽته پظ اص صشف صدو با ابشاهین به 3تا  1آیات  17پیذایؼ باب 
 فشؽتگاو ايغايًذ.

 .فشؽته ای اص آعماو ابشاهین سا هتىلف کشدتا فشصيذػ اعضاق سا لشبايی يکًذ و بؼذ فشؽتگاو ابشاهین سا بخاؼش ایماو و اؼاػتؼ بشکت داديذ 13تا  11آیات  00پیذایؼ باب 
بشدگی هصش خاسد کشده و به عشصهیى کًؼاو بشعايذ،فشؽته ای که ایى پیام سا سعايذ دس بىته هؾؼل بىد.بؼذأ خذا به هىعی گفت که بایذ هشدم اعشائیل سا اص  5خشود باب

 (56آیه  5اػمال باب -17فشؽته دیگشی اصکام خذاويذ سا به هىعی داد. )خشود باب 
 و اعشائیل بزًگذ وبؼذ فشؽته دس آتؼ لشبايی  که رذػىو هضیا کشده بىد ياپذیذ ؽذ. فشؽته ای به  رذػىو  گفت که خذا به او کمک هی کًذ تا با دؽمًا 02تا 11آیات  4داوساو باب

 فشؽته ربشئیل به صکشیا گفت که او و همغشػ الیضابت صاصب پغشی خىاهًذ ؽذ.ایى فشصيذ بؼذها یضیی تؼمیذ دهًذه خىايذه ؽذ. 17تا  11آیات  1بابلىلا 
 هشین گفت که هادس هغیش خىاهذ بىد.فشؽته ربشئیل به  55تا 04آبات  1لىلا باب

 

 (هخالهایی اص هذایت هشدم تىعػ فشؽتگاو0

 ذاويذ اص ؼشیك فشؽته ای  ابشاهین يمی خىاعت که فشصيذػ همغشی اص آدم های بی خذای اؼشاف داؽته باؽذ. پظ اص خذهتکاسػ خىاعت تا صيی ایمايذاس بشایؼ پیذا کًذ. خ
 (5آیه  02پیذایؼ بابخذهتکاس سا به عمت سفمه هذایت کشد.)

  آو عتىو بىد تا هشدم سا صمایت و صهايی که هىعی هشدم اعشائیل سا دسوو صضشا هذایت هی کشد عتىيی اص ابش دس سوص و عتىيی اص آتؼ دس ؽب به همشاه آيها بىد.فشؽته خذا دس
سا يیض ببیًیذ( ػلی  07،01آیه  05باب-17آیه  12گش خىد خذا بىد.)خشود بابخذاويذ پیؼ سوی لىم هی سفت".چىو فشؽته يمایاي"هی گىیذ 01آیه  15هذایت کًذ. خشود باب

 سغن ورىد خذا دس صضشا به همشاه هشدم اعشائیل ،آيها باص ػلیه او عشکؾی هی کشديذ.فشؽته آيها سا اص گًاه باص يمی داؽت.
  (57تا04آیات  6به واعؽه او ػیغی هغیش سا بؾًاعذ.)اػمال بابکًذ تا هشد بتىايذ فشؽته ای فیلیپظ ساهذایت کشد تا خىاره عشای صبؾی سا هاللات 
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 (هخالهایی  اص صمایت هشدم خذا و هضافظت  آياو تىعػ فشؽتگاو5

  (06آیه  5بابؽته ای آياو سا هضافظت کشد)دايیال پشعتؼ هزغمه ای که پادؽاه بابل عاخته بىد سا يپزیشفتًذ و به کىسه آتؼ ايذاخته ؽذيذ.فش دوعتاو دايیال  
 آیات  4ايیال عالن خاسد ؽذ)دايیال بابدايیال به دلیل اداهه پشعتؼ خذاويذ با ورىد لايىيی که او سا هًغ کشده بىد ،به چاه ؽیشاو افکًذه ؽذ.فشؽته ای دهاو ؽیشاو سا بغت و د

 (00تا17
 (15تا4آیات 10اػمال بابای پؽشط سا اص صيذاو يزات داد)(.دس ؽشایؽی دیگش فشؽته 17تا 15آیات  3فشؽته ای سعىالو سا اص صيذاو سهایی داد)اػمال باب 

 (هخالهایی اص هزاصات هشدم تىعػ فشؽتگاو2

 آؽىسیاو -هذسؽلین سا هضاصشه کشده بىديذ،پادؽاه صادلیا بشای کمک يضد خذا دػا کشد.خذا فشؽته ای فشعتاد تا تمام آؽىسیاو سا بکؾذ و ؽهش سا يزات دصهايی که آؽىسیاو ،او
 (53آیه  17أت تضمیش کشدو خذا سا داده بىديذ.)دوم پادؽاهاو باببه خىد رش

 (05آیه  15خذا فشؽته ای فشعتاد تا هیشودیظ پادؽاه سا بخاؼش غشوس بیؼ اص صذػ يابىد کًذ.)اػمال باب 

 فرشتگان به چه شکل هستند؟
عىسیه لصذ صمله به آياو داؽتًذ ،تشعیذه بىد. اها هی دايغت که خذا کمکؼ هی کًذ.ولتی اص خذا فشؽتگاو هؼمىأل اػمالؾاو سا بذوو دیذه ؽذو ايزام هی دهًذ. الیؾغ ،صهايی که استؼ 

 (. اها کظ دیگشی لادس به دیذو فشؽتگاو15آیه  4ًذ)دوم پادؽاهاو باب خىاعت تا چؾماو بًذه خىد سا باص کًذ،ياگهاو دیذ که تؼذاد صیادی اص فشؽتگاو دوس او ایغتاده تا اص او هضافظت کً
 يبىد.

دس ابشو آتؼ يیض صعىس داؽته باؽًذ.همايًذ  اص لبل دیذین که فشؽتگاو ظاهش ؽذه بش ابشاهین ولىغ ؽبیه ايغايها بىديذ پظ بال يذاؽتًذ.همچًیى هؾاهذه کشدین که فشؽتگاو هی تىايغتًذ
 يًذ کغی که رذػىو ساته و هی تىايًذ به ايتخاب خىد ظاهش ویا ياپذیذ ؽىيذ همابىته هؾتؼل و عتىو ابش دس صضشا.با ایى تفاعیش واظش اعت که فشؽتگاو هیچ صىست هؾخصی يذاؽ

صادث ؽذ اص آيشو که فشؽته  هىظىع سعتاخیض هغیش يؾاو هی دهذ که فشؽتگاو صهايی که رالل خذا سا يؾاو هی دهًذ هی تىايًذ تشعًاک باؽًذ."...که ياگاه صلضله ای ػظینهاللات کشد .
فشؽته ای که به فیلیپظ (2تا0آیات  06بىد.:)هتی بابکشده ، آهذ وعًگ سا اص دس لبش غلؽايیذه ،بش آو بًؾغت.و صىست او هخل بشق و لباعؼ چىو بشف عفیذ  خذاويذ اص آعماو يضول

فشؽتگاو سا به ػًىاو سوس تىصیف هی کًذ.کلمه يیض  12آیه  1(.ػبشايیاو باب 07تا04آیات  6گفت تا خىاره عشای صبؾی سا هاللات کًذ همايًذ یک"سوس" تؾبیه ؽذه اعت)اػمال باب 
 دس هی یابین که فشؽتگاو يه گًاه هی کًًذ يه هی هیشيذ ويه هی تىايًذ اصدواد کًًذ. 54تا52آیات 07سوس يؾاو هی داد که آيها همايًذ ها ،هىرىدات فايی يیغتًذ.اص لىلا باب

 مسیح و فرشتگان 
یىعف گفت تا هشین و بچه سا به هصش  فشؽتگاو بؽىس رذاگايه بش هشین ،یىعف و چىپاياو ظاهش ؽذيذ تا اص هیالد هغیش اؼالع دهًذ.هیشودیظ لصذ کؾتى هغیش سا داؽت اها فشؽته به

 11آیه  2ىد  که فشؽتگاو دس صيذگی هغیش يمؼ خىاهًذ داؽت.دس هتی بابپیؼ گىیی کشده ب 11آیه  71ببشدو کمی بؼذ وپظ اص اهى ؽذو اوظاع،فشؽته خبش باصگؾتؾاو سا داد.هضاهیش باب
 .ای وی غزا يیض آوسده باؽًذ هی خىايین که پظ اص آصهایؼ ؽذو دس صضشا ،فشؽتگاو "..آهذه او سا پشعتاسی هی يمىديذ"همکى بىد که فشؽته ها پظ اص سوصه ؼىاليی هغیش بش

(. هغیش 25آیه  00هصلىب ؽذيؼ يضدیک اعت ،بشای ارشای اهذاف خذا دػا کشد و خذا فشؽته ای فشعتاد تا او سا تمىیت کًذ )لىلا باب دس باؽ رتغیمايی صهايی که هغیش دسیافت که
ص صيذگی آلىده به گًاه خىد يزات هی د که ها سا اهی تىايغت با دسخىاعت هضاساو فشؽته اص خذا بشای يزات او ،هايغ دعتگیشی خىد ؽىد. اها او هی خىاعت بشای ها بمیشد و ایى تًها ساهی بى

تىايغت وعىعه ،سيذ و هشگ سا تزشبه کًذ داد.ؽایذ اص خذا تىلغ داؽتین  که فشصيذػ سا همايًذ فشؽته خلك کًذ اها او دس ػىض همايًذ ها خلك ؽذ. فمػ به ػًىاو یک ايغاو هغیش هی 
 د هغیش لبل اص هشگؼ اعت:اها فشؽته ها  يه گًاه هی کًًذ و يه هی هیشيذ. هتىو صیش دس هىس

   (15آیه  0بهی بایغت دس هش اهشی هؾابه بشادساو خىد ؽىد تا دس اهىس خذا سئیظ کهًه ای کشین و اهیى ؽذه ، کفاسه گًاهاو لىم سا بکًذ")ػبشايیاو با"اص ایى رهت 

 0الل واکشام بش عش وی يهاده ؽذ تا به فیط خذا بشای همه رائمه هىت سا بچؾذ.")ػبشايیاو باب "اها او سا که ايذکی اص فشؽتگاو کمتش ؽذ هی بیًین، یؼًی ػیغی سا که به صصمت هىت تاد ر
 (.7آیه 

دیگش  سعیذ و اص فشؽتگاو يیض باالتش سفت .اوهًگام بشخاعتى هغیش اص هشدگاو فشؽته ها صعىس داؽتًذ .ؽادی آيها سا تصىس کًیذ!هغیش بش گًاه و هشگ پیشوص ؽذه بىد پظ به رالل و ؽکىه 
چىو ؼهاست گًاهاو سا به اتمام سعايیذه ،به دعت ساعت کبشیا دس اػلی رات ايغايی يذاؽت :"که فشوؽ راللؼ و خاتن رىهشػ بىده و به کلمه لىت خىد صاهل همه هىرىدات بىده ،

 (2و5آیات  1ػلییى بًؾغت ، به همذاس آيکه اعمی بضسگتش اص ایؾاو به هیشاث یافته بىد")ػبشايیاو باب 

(با ایى تفاوت که فشؽته ها وصیشاو خذا و 15آیه  1اعت و هیچ فشؽته ای تا کًىو هچىو عؼادتی سا يذاؽته اعت.)ػبشايیاو باب افتخاس يؾغتى بش دعت ساعت خذا تًها بشای ػیغی هغیش
 (5آیه  1)ػبشايیاو باب 8" و خادهاو خىد سا ؽؼله آتؼ خىد سا بادها هی گشدايذ فشؽتگاو  9یا خذهتکاساو او ياهیذه هی ؽىيذ :" و دس صك فشؽتگاو هی گىیذ که 
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 اراده خدا را بجا می آورند –فرشته ها گناه نمی کنند 
فشؽتگاو او که دس لّىت يؾاو هی دهذ که همه فشؽته ها اساده خذا سا ارشا هی کًًذ :" خذاويذ سا هتباسک خىايیذ ،ای  01و 07،آیه  175هضاهیش،باب . هیچ فشؽته ای ورىد يذاسد که گًاه کًذ

و که اساده او سا بزا هی آوسیذ " . فشؽته ها هی صوس آوسیذ و کالم او سا بزا هی آوسیذ و آواص کالم او سا گىػ هی گیشیذ. ای رمیغ لؾکش های او خذاويذ سا هتباسک خىايیذ و ای خادهاو ا
يذاسيذ چىو هیچ گًاه کاسی يمی تىايذ صيذه بمايذ .خذا هشدم اعشائیل سا به سهبشی هىعی اص هصش خاسد کشد. دس ابتذا تىايًذ واسد دسگاه همذط خذا ؽىيذ که حابت هی کًذ اراصه گًاه کشدو 

د ،غعب و غیظ و خؾن خىد سا بشایؾاو فشعتاهصشیاو با آصادی هىافمت يمی کشديذ و خذا با بالهای هختلف آياو سا هزاصات کشد ،يىیغًذه هضاهیش با ؽشس اوظاع هی گىیذ که خذا :" آتؼ 
 (.27،آیه 56هضاهیش،باب )ظیك سا به فشعتادو فشؽتگاو ؽشیش ".

شیاو سا هزاصات کشده و يؾاو دهذ که کًتشل همه چیض فشؽته ها ؽشوس يبىديذ و گًاه يمی کشديذ و تًها اػمال خىد سا ارشا هی کشديذ ،خذا اص آيها خىاعت تا بال ها سا بش هشدم بیاوسيذ تا هص
تىايذ هی گىیذ:" صیشا هشگاه خذا بش فشؽتگايی که گًاه کشديذ ؽفمت يًمىد ؟ " چؽىس ؟ کلمه "فشؽته" دس کتاب همذط به هؼًای پیام آوس اعت .هی  2،آیه 0ا دوم پؽشط باب دعت اوعت اه

(. کلمه هؾخص يمی کًذ که دلیمًا به کذاهیک اؽاسه داسد و بشای تصمین بایذ اص هن اؽاسه به پیام آوساو آعمايی  )فشؽته ها( داؽته باؽذ و هن پیام آوساو صهیًی )ايغاو هایی که پیاهی داؽتًذ
اؽاسه داسد.صهايی که ػذه ای اص عشاو  14هیچ يؾايه ای يذاسد و باػج عشدسگمی ؽذه اعت.ها بش ایى باوسین که ایى آیات به اتفالات آیه  2آیه  0کل هتى اعتفاده کشد. هتى دوم پؽشط باب 

گاهی داؽته و بهتش سفتاس هی کشديذ.اعشائیل گًاه ک  شده و دس يتیزه هشديذ پظ ایى پیام آوسو ايغاو هایی هغتًذ که بایذ آ

 هلک )کلمه ػبشايی( = آيزلظ )کلمه یىيايی ( = پیام آوس
 

 اؽاسه به :                                          
 

 و ها (       داسد.پیام آوساو آعمايی )فشؽته( یا پیام آوساو صهیًی )ايغا
 

ذهت به آيايی که واسث يزات خىاهًذ ؽذ فشعتاده با ایًکه فشؽته ها سا يمی بیًین،اها آيها همیؾه هضافظ ایمايذاساو والؼی هغتًذ:" آیا همگی ایؾاو سوس های خذهتگزاس يیغتًذ که بشای خ
که فشؽته ها اص همه هضافظت يمی کًًذ و تًها ایى اهش ؽاهل صال کغايی هی ؽىد که اص خذا هی تشعًذ .هضاهیش  . ایى آیه به ؼىس واظش يؾاو هی دهذ( 12آیه  1ػبشايیاو باب)هی ؽىيذ؟" 

ه ها ؽادی هی سی تىبه هی کًذ فشؽتایى پیام ؽیشیى سا داسد:" فشؽته خذاويذ گشداگشد تشعًذگاو او اعت اسدو صده ایؾاو سا هی سهايذ." به ها گفته ؽذه ایت که ولتی گًاه کا 5آیه  52باب
ی يمؾی ایفا هی کًًذ اها ایى بذیى هؼًا يیغت که ایمايذاساو هشگض لضظات عخت يخىاهًذ داؽت صیشا آصهایؼ ها به شؽته ها دس صيذگی ایمايذاساو والؼ. اگشچه ف ( 17آیه  13لىلا باب )کًًذ. 

همايًذ فشؽته ها دس صضشا که هايغ هشدم اص گًاه يؾذيذ.آيها هؼمىاًل اص ساه هایی که کشدو ایمايذاساو يمی ؽىيذ دلیمًا ها دسط هی آهىصيذ و ها سا به خذا يضدیکتش هی کًًذ .فشؽته ها هايغ گًاه 
 هتىره يمی ؽىین به ها کمک هی کًًذ.

 کار های آینده فرشتگان 
(. ولتی او باصگشدد فشؽتگاو يیض به همشاه او هی آیًذ .دوم 50،آیه15)هشلظ،باببه صودی به صهیى باصخىاهذ گؾت . اها صهاو سا کغی يمی دايذ.صتی فشؽته ها دس آعماو ػیغی هغیش 

اهذ يمىد". بش دس هىسد صهاو هی گىیذ :" و ؽما سا که ػزاب هی کؾیذ با ها ساصت بخؾذ دس هًگاهی که ػیغی خذاويذ اص آعماو با فشؽتگاو فىت خىد ظهىس خى 5،آیه1تغالىيیکیاو،باب
 او هشدم سا بشای صاظش ؽذو دس هضعش ػیغی هغیش بشای لعاوت رمغ هی کًًذ. دس آو صهاو لذوعیى )ایمايذاساو والؼی( همايًذ فشؽتگاو خىاهًذؼبك هخل های هغیش فشؽتگ

س کشده هی ؽىيذ لیکى آيايی که هغتضك سعیذو و يکابىد.فشؽتگاو فًا ياپزیشيذ ،ایمايذاساو هغیش يیض هی تىايًذ همايًذ آيها باؽًذ.همايؽىس که هغیش گفت :" ابًای ایى ػالن يکاس هی کًًذ 
ؽتگاو و پغشاو خذا هی باؽًذ چىيکه پغشاو به آو ػالن و به لیاهت اص هشدگاو ؽىيذ يه يکاس هی کًًذ و يه يکاس کشده هی ؽىيذ صیشا همکى يیغت که دیگش بمیشيذ اص آو رهت که هخل فش

 (54تا  52،آیه07لىلا،باب)لیاهت هغتًذ." 

 خالصه:
 ًًذ.فشؽتگاو پیام آوساو خذا هغتًذ آيها اساده خذا سا تىعػ لذستؼ ارشا هی کًًذ .فشؽتگاو ساهًمایی هی کًًذ ،هزاصات هی کًًذ و صمایت هی ک -1
 اها رلى گًاه آياو سا يمی گیشيذ.فشؽتگاو اص ایمايذاساو والؼی صمایت هی کًًذ  -0
 ذ که لابل سویت يباؽًذ. هًگاهی که دیذه ؽذيذ به اؽکال هختلفی بىديذ.فشؽتگاو هؼمىاًل اػمال خىد سا به گىيه ای ايزام هی دهً -5
 فشؽتگاو فًاياپزیشيذ و لادس به گًاه يیغتًذ .اصدواد يمی کًًذ . دس پادؽاهی خذا ، ایمايذاساو ایًگىيه خىاهًذ بىد . -2
 و اص آيها باالتش سفت.ػیغی هغیش به ػًىاو ايغاو اص فشؽته ها پاییى تش بىد اها پظ اص سعتاخیضػ رالل یافته  -3
 فشؽتگاو هًگام باصگؾت هغیش همشاه او خىاهًذ بىد. -4
 ايغايی يیض هغت.کلمه فشؽته دس کتاب همذط به هؼًای پیام آوس  -5
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وهشتم:فرشتگان بیست درس    

 آیاتی برای مطالعه:

 12آیه  1ػبشايیاو باب 

  هًذ کمک هی کًذ.هؽالؼه تماهی آیات ایى دسط به یادگیشی ؽما دس هىسد فشؽتگاو و اػمالی که بشای خذا ايزام هی د

 

 


