دروس آمىزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس بیست و نهم :شیطان و دیى
هطالؼه :هتی ،باب 8آیه  14تا 34

دیو
دس کتاب هوذط کلمه اسواس پلیذ و دیى هتلاوت هغتًذ و دس يغخه رذیذ کتاب هوذط ایى اهش به طىس وامش دیذه ؽذه اعت .اها دس يغخه هذیمی کمی هبهن اعت دس دسط بؼذ به سوس
پلیذ خىاهین پشداخت.خذا هادس هطلن اعت و همه چیض سا خلن کشده اعت.هیچ هىرىد ياهشئی به يام دیى که ايغاو ها سا به دسدعش بیًذاصد ورىد يذاسد .دس بؼنی اص هتى های کتاب هوذط
دیى اؽاسه به بت ها داسد و دس بؼنی دیگش بیماسی ها .ها به هش دو يگاهی هی ايذاصین .تا به استباطؾاو پی ببشین.

دیو به عنوان بت
هضاهیش باب  106دس هىسد گًاه اعشائیل و سصمت و هضبت خذا به آيها عخى هی
گىیذ.اهت اعشائیل خىد سا اص دیگش اهت ها رذا يکشديذ و همچًیى اػمال
ؽشوسايه آيها سا يیض تکشاس کشده و بت ها سا هی پشعتیذيذ.آيها بش ایى باوس بىديذ که

هضاهیش،باب،106آیه 36تا :38
و بت های ایؾاو سا پشعتؼ يمىديذ تا آو که بشای ایؾاو دام گشدیذ و پغشاو و دختشاو خىیؼ سا
بشای دیى ها هشبايی گزسايیذيذ و خىو بی گًاه سا سیختًذ یؼًی خىو پغشاو و دختشاو خىد سا که
آو سا بشای بت های کًؼاو ربش کشديذ و صهیى اص خىو هلىث گشدیذ.

خذایاو دسوؿیى بش آيها صکىهت هی کشديذ و صيذگیؾاو سا تضت تاحیش هشاس هی
داديذ .دس آیه  36تا  38هی خىايین که اعشائیلی ها كشصيذاو خىد سا بشای بت ها هشبايی هی کشديذ  .تىره داؽته باؽیذ که ایى آیات دس هىسد هشبايی "بشای دیى ها " و "بشای بت ها" فضبت هی
کًذ .ایى بذیى خاطش اعت که دیى واژه دیگشی بشای بت بىد.دیى های اؽاسه ؽذه دس ایى هغمت بت های هلت اطشاف بىديذ.تخًیه باب 32آیه 18تا  21يیض دیى ها و بت ها سا به هن هشتبط هی
کًذ(.خذایاو دسوؿیى) اول هشيتیاو باب 10آیه  18تا  21باص به ایى هىمىع اؽاسه داسد که دیى ها هماو بت ها بىديذ .هغیضیاو هشيتظ تًها خذای صيذه و صویوی سا هی پشعتیذيذ و تماهی
خذایاو دیگش بت بىديذ که دس ایى هغمت دیى خىايذه ؽذه اعت -اؽیای بی رايی که هشدم به پىچی آو سا هی پشعتًذ.

دیو ها به عنوان بیماری
هغیش ايغاو های صیادی سا با بیماسی های هختلق دسهاو کشد .بشای هخال کىساو بیًا ؽذيذ ،کشاو ؽًىا ؽذيذ وؽالو ساه سكتًذ.او بیماساو صیادی که اص اهشاك هـضی و سوصی سيذ هی بشديذ
سا يیض دسهاو کشد که اص هیاو آيها هی تىاو به فشع يیض اؽاسه کشد .دس آو صهاو هشدم دايؼ کمی دس هىسد ػلن پضؽکی داؽتًذ .دسک ایى هىمىع که کغی با هچی وسم کشده يمی تىايذ ساصت ساه
بشود آعاو بىد اها بشای ب یماسی هایی همايًذ فشع ،ؽیضوكشيی و دیگش بیماسی های اص ایى هبیل هیچ دلیلی يمی یاكتًذ ایى بیماسی ها باػج هی ؽذ که اكشاد هبتال به آو بشخىسد ػزیب داؽته
باؽًذ.پظ هشدم گماو هی کشديذ که ایى اهشاك تىعط دیى های دسوو ورىد هبتالیاو ،ایزاد ؽذه و صيذگیؾاو سا تـییش داده و کًتشل هی کًذ.وهتی هغیش ایى ايغاو ها سا دسهاو هی کشد هشدم
ایًگىيه هی پًذاؽتًذ که او دیى ها سا اص ورىد بیماساو خاسد کشده اعت.هشهظ باب 1آیه  34تا .39
آیات صیش دس هىسد ؽلا دادو هغیش اعت  " :اها چىو ؽام ؽذ بغیاسی اص دیىايگاو سا به يضد او آوسديذ و هضل عختی اسواس سا بیشوو کشد و همه هشیناو سا ؽلا بخؾیذ تا عخًی که به
صباو اؽؼیای يبی گلته ؽذه بىد تمام گشدد که او مؼق های ها سا گشكت و هشك های ها سا بشداؽت( ".هتی،باب،8آیه  16و  . ) 17ایى هتى هی گىیذ که اكشادی که دیى دس ورىدؽاو بىد
يضد هغیش هی آهذيذ و او اسواس سا اص ورىدؽاو خاسد هی کشد و همیًطىس رکش هی کًذ که اؽؼیای يبی ایى واهؼه سا پیؾگىیی کشده بىد اها اؽؼیا دس هىسد بیماسی ها عخى گلت و هیچ صشكی
اص اسواس پلیذ و دیى ها يضد.اسواس پلیذ و دیىها يیض يىػی اص بیماسی ها بىديذ لىها باب،9آیه  42يؾاو هی دهًذ که دیى ها و سوس پلیذ بشابشيذ و هابل دسهاو هغتًذ ":و چىو او هی آهذ دیى او
سا دسیذه ،هقشوع يمىد اها ػیغی او سوس خبیظ سا يهیب داده طلل سا ؽلا بخؾیذ و به پذسػ عپشد ".هتی باب 17يیض هؼزضه هؾابهی سا تىمیش هی دهذ .اها هیچ اؽاسه ای به دیى يمی
کًذ.دس ػىك دس آیه  15پغش سا هقشوع هؼشكی هی کًذ.دس ایى هغمت واژه یىيايی "آعیب دیذو اص هاه" به کاس سكته اها يىیغًذه به يؾايه های بیماسی دهت کشد و دس یاكت که پغش اص فشع
ً
سيذ هی بشد .دس صهاو هغیش ،هشدم يمی دايغتًذ که فشع یک بیماسی هـضی اعت اگش هغیش ایى واهؼیت سا به آيها هی گلت طبیؼتا دسک يمی کشديذ و هی پًذاؽتًذ که او صشف های ػزیب
هی صيذ اهشوصه فشع با داسو های پضؽکی کًتشل هی ؽىد  .وهتی که لىها دس هىسد دیى و اسواس يا پاک عخى هی گىیذ تًها هقذ او اعتلاده اص صبايی اعت که بشای هشدم هابل دسک باؽذ.هتی
باب،9آیه  33 32يیض دس هىسد هغیش که اللی سا ؽلا داد عخى هی گىیذ .هشدم هی پًذاؽتًذ که او دیىی دس ورىد خىد داسد.بشای آيها هابل دسک يبىد که چگىيه ايغايی با دهاو و صباو هادس
به عخى گلتى يیغت .صهايی که هغیش کىس و اللی سا که همه دیى دس ورىد داسيذ ؽلا داد (.هتی،باب،12آیه 22و )23اكشاد صیادی هتىره هذست او ؽذيذ اها كشیغیاو اص سوی ؽشاست گلتًذ
که ایى کاس به یاسی بؼلضبىل سئیظ دیى ها ايزام هی ؽىد.هغیش حابت کشد که تلکشؽاو اصموايه بىد.

دیو ها ،بت ها و بیماری ها
اول پادؽاهاو باب 18يؾاو هی دهذ که هشدم چگىيه خذایاو دوسؿیى سا هی پشعتیذيذ.بت پشعتاو (دیى پشعتاو) کًتشل اػمال خىد سا اص دعت داده بىديذ .چىو تضت تاحیش هیزايات هشاس
گشكت و عاػت های طىاليی سا دس صنىس خذایاو دسوؿیى كشیاد هی صديذ.اول پادؽاهاو باب  18آیات  28و  29هی گىیذ  ":و ایؾاو به آواص بلًذ هی خىايذيذ و هىاكن ػادات خىد خىیؾتى
سا به تیؾ ها و يیضه ها هزشوس هی عاختًذ به صذی که خىو بشایؾاو راسی هی ؽذ و بؼذ اص گزؽتى ظهش تا وهت گزسايیذو هذیه افلی ایؾاو يبىت هی کشديذ" .ؽخقی که هبتال به فشع و
یا رًىو اعت همکى اعت همايًذ همیى ب ت پشعتاو سكتاس کًذ  .به همیى دلیل اعت که پًذاؽته هی ؽذ هشدم با بیماسی های ػزیب تىعط خذایاو دسوؿیى (دیى ها) تغخیش ؽذه ايذ.اص
آيزایی که بت ها و دیى ها ورىد واهؼی يذاسيذ (اول هشيتیاو باب،8آیه )4اسواس پلیذ يیض ورىد يذاسد.هیچ اسواس پلیذی باػج هؾکالت و بیماسی يمی ؽىيذ.
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مسیح با اجسام بی جان سخه می گفت
اص آيزایی که هغیش با دیى ها عخى هی گلت بشخی اص اكشاد هی پًذاؽتًذ که آيها
هىرىدات صيذه هغتًذ اها وهتی یکی اص خىیؾاويذاو پطشط هش یل ؽذ و تب داؽت
 .هغیش با تب يیض عخى گلت  .او همچًیى با باد و دسیا (هشهظ،باب،4آیه 39تا )41
و دسخت ايزیش (هتی،باب،21آیات 19تا  )21عخى هی گلت .هی دايین که هشدگاو
هادس به ؽًیذو يیغتًذ .اها هغیش با دختش یایشط و ایلؼارس صهايی که هشده بىديذ عخى

لىها باب ،4آیه  38و :39
و اص کًیغه بشخاعته به خايه ؽمؼىو دس آهذ و هادس صو ؽمؼىو سا تب ؽذیذی
ػاسك ؽذه بىد بشای او اص وی التماط کشديذ پظ بش عش وی آهذه تب سا يهیب
داده،تب اص او صایل ؽذ .دس عاػت بشخاعته به خذهت گضاسی ایؾاو هؾـىل ؽذ

گلت .عخى گلتى هغیش با ایى هىرىدات بی راو همايًذ عخى گلتى با دیى هایی که صيذه يبىديذ بىد.با ایى يىع اص عخى گلتى هغیش حابت کشد که تىايایی ارشاء هؼزضات سا داسد(
اػذاد،باب،20آیه )8سا يیض ببیًیذ که به هىعی تىعط خذا تؼلین داده ؽذ که با فخشه عخى گىیذ.
ؽخقی که دیى دس ورىد او بىد تًها هؾکل پضؽکی داؽت که دس آو صهاو هابل دسک يبىد

شیطان
ؽیطاو واژه ػبشی به هؼًای هخاللت کًًذه اعت.دس ػهذ ػتین  18باس اص واژه ؽیطاو اعتلاده ؽذه که  7باس آو هخاللت کًًذه تشرمه ؽذه اعت.هخاللت کًًذه ؽخقی اعت که عؼی دس
هخاللت (همايؼت ) با ؽخقی بشای ايزام کاسی هی کًذ.دس بؼنی اص هتى ها هی بیًین که هتشرن کلمه هخاللت کًًذه سا اعتلاده کشده اعت .ایى اهش به ها کمک هی کًذ که هؼًی کلمه
ؽیطاو سا دسک کًین.
 -1داود همشاه كلغطیًیاو هايذ تا اص ؽائىل اولیى پادؽاه اعشائیل که هقذ کؾتى او سا داؽت كشاس کًذ .صهايی که سهبشاو كلغطیًی آهاده هی ؽذيذ به رًگ ػلیه اعشائیلی ها بشويذ
گماو کشديذ که همکى اعت داود دؽمى باؽذ و بش ػلیه آيها بزًگذ گلتًذ ":ایى هشد سا باصگشداو تا به رایی که بشایؼ تؼییى کشده ای بشگشدد و با ها به رًگ يیایذ.هبادا دس
رًگ دؽمى ها بؾىد (".دوم عمىئیل،باب،29آیه . ) 4کلمه دؽمى دس ایى آیه کلمه ػبشی ؽیطاو اعت و ایى يؾاو هی دهذ که یک ايغاو يیض هی تىايذ ؽیطاو باؽذ .ایى اعن
یک ايغاو يیغت.
 -2علیماو پادؽاه ػادلی بىد که خذا سا دوعت داؽت اگشچه دسگیش بت پشعتی ؽذ خذا اص او ػقبايی ؽذ و دؽمًايی سا ػلیه او كشعتاد ایى کلمه دؽمى دس اول پادؽاهاو باب11
آیه  14کلمه ؽیطاو اعت  ":و خذا دؽمًی سا بشای علیماو بشايگیضايیذ یؼًی هذد ادوهی که اص رسیت پادؽاهاو ادوم بىد " اول پادؽاهاو باب  11آیات  23تا  25کمی گىیذ که
خذا دؽمى دوم یؼًی سصوو سا كشعتاد .هن هذد و هن سصوو همايًذ ؽیطاو ػمل کشديذ و بشای علیماو و اعشائیل هؾکالت صیادی به ورىد آوسديذ که علیماو هتىره
اؽتباهاتؼ دس سوی بشگشدايذو اص خذاويذ بؾىد.
 -3باب  22اػذاد دس هىسد يبی به يام بلؼام به ها گلته ؽذه که به علشی هی سكت که خذا يمی خىاعت دس آیه  22هی گىیذ ؿنب خذا به عبب سكتى او اكشوخته ؽذه و كشؽته
خذاويذ دس ساه به هواوهت وی ایغتاد و او بش االؽ خىد عىاس بىد و دو يىکشػ همشاهؼ بىديذ .دس ایًزا کلمه هواوهت کًًذه به هؼًای ؽیطاو اعت .خذا كشؽته ای سا كشعتاد
تا عذ ساه بلؼام ؽىد و با او هخاللت کًذ و او سا اص اداهه علش و ايزام کاس اؽتباه هًغ کًذ .كشؽته ای که اساده خذا سا ايزام هی داد ؽیطاو و یا هخاللت کًًذه با بلؼام بىد.كشؽته
ؽیطاو خىب بىد!
 -4هتی باب 16آیه  21کلمه ػبشی ؽیطاو سا اعتلاده هی کًذ چىو پطشط يمی خىاعت که ػیغی به اوسؽلین بشود ػزاب بکؾذ و بمیشد.او عؼی کشد که هغیش سا هتىهق کًذ "دوس
ؽى اص هى ای ؽیطاو" چىو پطشط هقذ هخاللت با اساده خذا سا داؽت.پطشط هی خىاعت که رلىی هشگ هغیش سا بشای ها بگیشد و بًا بشایى بشای هغیش ؽیطاو هضغىب هی
ؽذ.کلمه ؽیطاو به هؼًای دؽمًی اعت که دس صال هخاللت اعت ایى کلمه هی تىايذ خىب و یا بذ باؽذ .اگش کغی ؽخـ دیگشی سا اص ايزام کاس اؽتباه هًغ کًذ ؽیطاو
خىب اعت همايًذ کاسی که كشؽتگاو ب شای بلؼام کشديذ.هیچ هذست ؽشیشی به يام ؽیطاو ورىد يذاسد خذاويذ هشگض دس ساعتای اهذاف خىد ؽشاست ایًچًیًی سا خلن يمی کًذ.
ػیغی بشای دسک بهتش کلمه ؽیطاو بشای ها ؽاگشدػ پطشط سا صهايی که با خىاعته خذا هخاللت هی کشد ؽیطاو خطاب کشد.
ؽیطاو یؼًی "دؽمى" یا کغی که هخاللت هی کًذ .هش کغی با هخاللت با ؽخـ دیگشی هی تىايذ ؽیطاو باؽذ .ؽیطاو هی تىايذ هايغ ؽما دس ايزام کاس خىب و یا بذ باؽذ.

ما بذتریه دشمه خودمان هستیم
بضسگتشیى دؽمى ها رات گًاه کاس خىدهاو اعت ها تغلین خىاعته های خىد هی ؽىین که هايغ پیشوی اص هغیش هی ؽىد.ایى خىاعته ها با سوػ خذایی صيذگی دس هـایشت ايذ و همايًذ یک
ؽیطاو بشای ها ػمل هی کًًذ به ایى طشین کلمه ؽیطاو بشای خىاعته های گًاه آلىد ها يیض به کاس هی سود.ایى اهش سا دس هوایغه با اػمال باب،5آیه  3و  4هی بیًیذ.
آیه  :3ای صًايیا چشا ؽیطاو دل تى سا پش عاخته اعت تا سوس الوذط سا كشیب
دهی...
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ً
دس آیه  3ؽیطاو بشای يؾاو دادو اكکاس گًاه آلىد بیاو ؽذه اعت خىاعته های گًاه آلىد خىدػ با خذا هخاللت هی کشد.آیه  4کاهال يؾاو هی دهذ که همه اكکاس خىدػ بىد و تىعط ؽیطاو
ً
هشاس داده يؾذه بىد .خذا صًايیا سا بخاطش گًاهؼ با هشگ هزاصات کشد.اگش واهؼا ؽیطاو دل او سا پش کشده بىد پظ هزاصاتؼ يا ػذالتی بىد .ها بایذ بش خىاعته های ؽشوسايه خىد ؿلبه کًین.

زهره (لوسیفر) که بود؟
ً
اؽؼیا باب  14آیه  12تا  16آیاتی اعت که هؼمىال تىعط ايغاو هایی که به ورىد هىرىدات ؽشیش اػتواد داسيذ يول هىل هی ؽىد  .با هوایغه دو يغخه اص کتاب هوذط دس هیابین که صهشه
تًها يام عتاسه سوص و یا عیاسه ويىط اعت.
يغخه دوم
يغخه اول
ای صهشه عتاسه سوص چگىيه اص آعماو اكتاده ای ای که اهت ها سا رلیل هی عاختی
ای صهشه دختش فبش چگىيه اص آعماو اكتاده ای؟ ای که اهت ها سا رلیل هی عاختی
چگىيه به صهیى اكکًذه ؽذه ای.
.چگىيه به صهیى اكکًذه ؽذه ای؟
اگش کل باب سا هطالؼه کًین دس هیابین که صهشه به پادؽاه بابل اؽاسه داسد (.آیات  4و  16سا به دهت يگاه کًیذ) ایى پیؾگىیی دس هىسد پادؽاه هتکبش بابل اعت که اص هذست خىاهذ اكتاد ایى
اهش به ايذاصه اكتادو عیاسه ويىط اص آعماو خاؿ اعت.هغیش اص صباو تقىیشی هؾابهی بشای ؽهش کلشياصىم يیض اعتلاده کشد هتی باب،11آیه .23به طىس هؾابه به صضهیال باب  28آیغ  14تا
 16به سئیظ فىس اؽاسه داسد و هًظىسػ تمام هذست های ؽشوس يیغت.

شیطان در کتاب ایوب
ایىب همايًذ ":هشدی کاهل و ساعت و خذا تشط" تىفیق ؽذه اعت  .کغی که اص خذا هی تشعیذ و اص بذی ارتًاب کشد.ایىب باب،1آیه  . 1او بغیاس حشوتمًذ بىد ؽیطاو به خذا گلت که
ایىب تًها به عبب بشکاتؼ خذا سا پشعتؼ هی کًذ و پظ خذا هىاكوت کشد تا ایىب با داسایی هایؼ آصهایؼ ؽىد تا هؾخـ ؽىد که اگش بشکات اص او گشكته ؽىيذ او همچًاو ایمايذاس هی
هايذ.ایى ؽیطاو چه کغی بىد.ههن اعت رکش ؽىد که خذا يه ایى ؽیطاو هؾکالت سا بشای ایىب به ورىد آوسد (ایىب،باب،42آیه )11ایىب و همغشػ ایى سا هی دايغتًذ (ایىب،باب،2آیه 9
و  -10باب،19آیه )21ها هی دايین که خذا با یک هذست ؽشوس همکاسی يخىاهذ کشد(.هضاهیش باب  5آیه  4صبوىم باب 1آیه  ) 13کلمه ؽیطاو تًها دس دو باب اول کتاب ایىب اعتلاده ؽذه و
اولیى هشرغ ایى اعت":.سوصی واهغ ؽذ که پغشاو خذا آهذيذ تا به صنىس خذاويذ صامش ؽىيذ و ؽیطاو يیض دس هیاو ایؾاو آهذ( ".ایىب،باب،1آیه )6ایى آیه بغیاسی اص اكشاد سا به اؽتباه هی
ايذاصد و هی پًذاسيذ که ؽیطاو دس ایًزا كشؽته بذی اعت.اها دس دسط  28دیذین که كشؽته ها گًاه يمی کًًذ .ػباست "پغشاو خذا" (گاهی كشصيذاو خذا) دس سعاله های ایمايذاساو اعتلاده
ؽذه اعت (هايًذ اول یىصًا،باب،3آیه " )2به صنىس خذاويذ صامش ؽىيذ " به هشدهی که خذا سا عتایؼ هی کًًذ اؽاسه داسد (تخًیه،باب،31آیه -14یىؽغ باب،24آیه -1اول عمىئیل
باب،10آیه ) 19ها بش ایى باوسین که وهتی یک و یا چًذ اص عه دوعت ایىب ایىب بشای پشعتؼ خذا آهذيذ همکى بىد صغادت و تلکشات ؽشیشايه دس هىسد او دس عش هی داؽتًذ.کلمه ؽیطاو
دس ایى هغمت اعتلاده ؽذه که بیاو گش اكکاس آيها باؽذ چىو آيها هخالق ایىب بىديذ .آو عه دوعت هیچ تغکیًی بشای ایىب يبىديذ و دس ػىك به اؽتباه به او گلتًذ که هؾکالت او بذلیل
ؽشاستؼ اعت .رالب اعت بذايین که دس بیى ایى اكشاد خذا كوط ؽیطاو سا هضکىم يکشد و دس يهایت اص هش عه دوعت خؾمگیى ؽذ( .ایىب،باب،42آیه)7آيها ؽشوس بىديذ يه ایىب.

خالصه:
 -1دس بشخی اص هتىو کتاب هوذط کلمه دیى اؽاسه به بت ها (خذایاو دسوؿیى) داسد.و دس بشخی دیگش به بیماسی ها.
 -2دس صهاو کتاب هوذط بیماسی هایی که هابل تىمیش يبىديذ ػلی الخقىؿ آيهایی که تـییشاتی دس سكتاس سا به همشاه داؽتًذ همايًذ بیماسی های سوايی ،دیى تلوی ؽذيذ.اهشوصه
هی دايین اكشاد هبتال به ایى بیماسی ها تًها بیماسيذ و با داسو دسهاو هی ؽىيذ.
 -3هیچ هىرىد ياهشئی به اعن دیى که دسدعش بیاكشیًذ ورىد يذاسد.
 -4کلمه ؽیطاو به هؼًای دؽمى و یا کغی اعت که هخاللت هی کًذ .هخاللت کًًذه هی تىايذ بذ و یا خىب باؽذ.
 -5هیچ هىرىد خاسم الؼاده ؽشیشی به اعن ؽیطاو ورىد يذاسد.
آیاتی بشای هطالؼه :هتی باب،8آیات 16و 17
باب هایی بشای هطالؼه :اػمال باب  – 22اول پادؽاهاو باب  -18هتی باب  16آیات  21تا .28

3

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

