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  عالم روح

  مقصود شيطان

  

  

در درس گذشته با توجه به فصل بيست و هشتم كتاب     

ضمناً مطالبي در .  حزقيال نبي موضوع سقوط شيطان را بررسي كرديم

مورد شخصيت، كار و موفقيت شيطان قبل از آنكه سقوط كند را با شما 

  .در ميان گذاشتيم

  

  مقصود شيطان

اتي از فصل چهاردهم كتاب اشعياء نبي را در اين درس آي    

اي ": فرمايد در رابطه با مقصود شيطان كالم خدا مي.  كنيم بررسي مي

اي كه امتها را ذليل  اي،  ستارة صبح پسر سپيده دم چگونه از آسمان افتاده

گفتي به  و تو در دل خود مي.  اي ساختي چگونه به زمين افكنده شده مي

سي خود را باالي ستارگان خدا خواهم افراشت، و آسمان صعود نموده كر

باالي بلنديهاي .  بر كوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود

الكن به هاويه به .  ابرها صعود كرده مثل حضرت اعلي خواهم شد

-12اشعياء نبي فصل چهاردهم، آيات  (".اسفلهاي حفره فرود خواهي شد

15(  
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  جاي خدا را گرفتن

به آسمان صعود "نيم كه شيطان در دل خود گفت بي مي      

شيطان به موقعيتي كه خدا برايش فراهم كرده بود قانع .  "خواهم كرد

خواست خودش را باال ببرد و جاي خدا را  نبود، او با خودخواهي مي

  !بگيرد

  

  بعنوان حاكم در آسمان فرمانروايي كردن

ي كرسي خود را باال"شيطان همچنين در دل خود گفت     

 20 در اولين فصل كتاب مكاشفه، آية "ستارگان خدا خواهم افراشت

در آنجا گفته شده است .  بينيم كه منظور از ستارگان، فرشتگان هستند مي

 به اين ترتيب ".باشند مي...  آن هفت ستاره، فرشتگان هفت كليسا "كه 

من تخت خود را : مفهوم آنچه كه شيطان در دل خود گفت اين است كه

به عبارت ديگر شيطان قصدش .  الي فرشتگان آسمان خواهم افراشتبا

خواست  و اين يعني او مي.  اين بود كه بر فرشتگان خدا فرمانروايي كند

  !خدا را از سلطنت بركنار كند و مقام و موقعيت او را تصاحب كند

  

  در اجتماع فرشتگان بودن

دهد  ميمورد ديگري كه ضديت شيطان با ارادة خدا را نشان     

بر كوه اجتماع در اطراف شمال "اين است كه او در دل خود اينطور گفت 

 نوشته شده 7-5 در مزمور هشتاد و نهم، آيات ".جلوس خواهم نمود

 اي خداوند تمجيد خواهند كرد، و  و آسمانها كارهاي عجيب ترا"است 

زيرا كيست در آسمانها كه با خداوند .  امانت ترا در جماعت مقدسان

ابري تواند كرد،  و از فرزندان زورآوران كه را با خداوند تشبيه توان بر
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نهايت مهيب است در جماعت مقدسان، و ترسناك است  خدا بي.  نمود

  ".بر آناني كه گرداگرد او هستند

با توجه به آياتي كه از مزمور هشتاد و نهم برايتان خواندم و اينكه شيطان 

توان گفت كه شيطان قصد  د ميخواست بر كوه اجتماع جلوس كن مي

داشت بر اجتماع فرشتگان مسلط باشد يا بر جماعت مقدسان فرمانروايي 

خواست پايهايش را از گليمش  بينيم كه شيطان مي به اين ترتيب مي.  كند

  .درازتر كند و اختيارات خدا را داشته باشد

  

  برتر از خدا بودن

ا خدا خواست ب جالب اينجاست كه شيطان نه فقط مي    

او در دل خود گفت !  برابري كند بلكه قصد داشت از خدا باالتر باشد

 در بسياري از قسمتهاي كتاب "باالي بلنديهاي ابرها صعود خواهم كرد"

مثالً وقتي خدا شريعت را عطا .  مقدس، ابر با حضور خدا وابستگي دارد

؛ در )16خروج فصل نوزدهم، آية (كرد ابر غليظي كوه سينا را پوشانيد 

برد خداوند در روز پيش روي  سالهايي كه قوم اسراييل در بيابان بسر مي

؛ هنگام صعود )21خروج فصل سيزدهم، آية (رفت  قوم در ستون ابر مي

اعمال (عيسي به آسمان ابري او را از نظر شاگردانش ناپديد ساخت 

از ؛ و البته او دوباره به همين گونه به جهان ب)9رسوالن فصل يك، آية 

در مكاشفة يوحناي ).  11اعمال رسوالن فصل يك، آية (خواهد گشت 

همه و !  آيد ببين او با ابرها مي" نوشته شده است 7رسول فصل اول، آيه 

  "... زدند او را خواهند ديد از جمله آن كساني كه به او نيزه
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آرزوي شيطان براي صعود كردن به باالي بلنديهاي ابرها به اين علت بود 

او نه فقط قصد داشت با خدا برابري كند بلكه از خدا برتر و باالتر كه 

  !باشد

  

  توسط خدا پرستيده شدن

شيطان نه فقط مايل نبود خدا را بپرستد بلكه آرزو داشت     

اين آرزوي شيطان در يكي از مواردي كه او !  توسط خدا پرستيده بشود

  .شود عيسي را وسوسه كرد ديده مي

ل متي ذكر شده است كه عيسي در بيابان بوسيلة در فصل چهارم انجي

بينيم كه در سومين موردي   از اين فصل مي9در آية .  شيطان وسوسه شد

اگر پيش من ": كه شيطان عيسي را وسوسه كرد، او به عيسي اينطور گفت

ممالك جهان و شكوه  مي   سجده كني و مرا بپرستي همة اينها را يعني تما

اگر عيسي كه خداي مجسم شده بود، .  تو خواهم دادبه ) و جالل آنها را

اما .  شد شيطان به آرزوي بزرگ خود رسيده بود مي  تسليم اين وسوسه 

هاي شيطان نشد و هرگز  يك از وسوسه خدا را شكر كه عيسي تسليم هيچ

  .گناه نكرد

  

  تصرف آسمان و زمين

مثل حضرت اعلي ": و باالخره شيطان در دل خود گفت    

مختلفي به ما معرفي شده  مي    خدا در كتاب مقدس با اسا".شدخواهم 

اين نام خدا كه .  حضرت اعلي يا تعالي است مي   است و يكي از اين اسا

 است اولين بار در فصل چهاردهم كتاب پيدايش "اليان"در زبان عبري 

خوانيم كه ابراهيم با ملكيصدق پادشاه ساليم  در آنجا مي.  ذكر شده است
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و "فرمايد  كالم خدا مي.  ات كرد و ملكيصدق كاهن خداي تعالي بودمالق

ملكيصدق ملك ساليم نان و شراب بيرون آورد و او كاهن خداي تعالي 

و او را مبارك خوانده گفت مبارك باد آَبرام از جانب خداي تعالي .  بود

  )19-18پيدايش فصل چهاردهم، آيات (".مالك آسمان و زمين

اما شيطان قصد .  الك آسمان و زمين خداي تعالي استبينيم كه م مي  

خواست خودش مالك  داشت كه مثل خداي تعالي باشد، يعني شيطان مي

  .آسمان و زمين باشد

دانيم كه چون سركردة نژاد بشر يعني آدم، خواستة شيطان را انجام داد  مي  

ياي ما و گناه كرد خدا اجازه داد كه شيطان نظارت محدودي بر انسان و دن

اما عيسي در جسم انساني شيطان را شكست داد و او بر .  داشته باشد

البته بايد توجه داشته .  انسان و دنياي ما نظارتي كامل و نامحدود دارد

دهد كه بطور محدودي بر  باشيم كه خدا امروز هم به شيطان اجازه مي

ه چيز اما بر اساس كتاب مقدس هم.  انسان گناهكار كنترل داشته باشد

اي با توجه به ظاهر  شايد عده.  بطور كامل تحت كنترل خداوند است

گذرد تصور كنند كه شيطان پيروزمندانه در حال  آنچه كه در دنيا مي

تاريخ بشر تحت كنترل كامل .  ولي در واقع اينطور نيست!  پيشروي است

خدا است و همانطور كه از قبل در كتاب مقدس نوشته شده است به 

رود و به اتمام  همه چيز تحت كنترل خدا پيش مي.  پيوندد ميوقوع 

پس صاحب و مالك و كنترل كنندة كامل آسمان و زمين .  خواهد رسيد

درست است كه شيطان با اجازة .  شيطان نيست بلكه عيسي خداوند است

تواند بر بشر گناهكار نفوذ داشته باشد، ولي خدا بر عالم هستي  خدا مي

هر چند كه شيطان .  كند و همه چيز تحت كنترل اوست فرمانروايي مي

خواسته است كه حاكم آسمان و زمين باشد، اما او حاكم آسمان و  مي



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

برد و با اجازه از خدا فعاليت  او تحت كنترل خدا بسر مي.  زمين نيست

  .كند مي

  

  خالصة مقصود شيطان

توان گفت كه مقصود شيطان از سركشي  بطور خالصه مي    

  :د كهاين بو

  آسمان را تصرف كند  :  نخست اينكه  

  بر فرشتگان آسمان فرمانروايي كند  :  دوم اينكه  

كرسي خود را به عوض كرسي خدا   :  سوم اينكه  

  بگذارد

  خود را باالتر از حضور خدا قرار بدهد  :  چهارم اينكه  

   مالك آسمان و زمين باشد  :  پنجم اينكه  

عتنايي كرد و خواست ارادة خود را ا كه شيطان به ارادة خدا بي مي   هنگا

او بخاطر گناه زير غضب خدا قرار .  انجام بدهد در گناه سقوط كرد

بر اساس .  گرفت و عاقبت او عذاب ابدي در درياچة آتش خواهد بود

يعني ارواح (او و فرشتگان او " 41انجيل متي فصل بيست و پنجم، آية 

  ".د گذراندابديت را در آتش خواهن) پليد يا ديوهاي او

ميان رفتار شيطان نسبت به خدا و رفتار عيسي نسبت  يقيناً تفاوت عظيمي 

به خدا وجود دارد با وجود اينكه خدا در آسمان مقام و موقعيت بسيار 

خوبي براي شيطان فراهم كرده بود و شيطان در شرايطي بسيار خوب بسر 

اما عيسي بر روي .  ستبرد او ارادة خود را از ارادة خدا بهتر و برتر دان مي

زمين در بدترين شرايط، با وجود رنجها و مشكالت زيادي كه داشت و 

حتي وقتي مرگ بر روي صليب در انتظارش بود، از ارادة خدا پيروي 
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اي پدر، اگر راه ديگري "او يك شب قبل از مرگ اينطور دعا كرد .  نمود

انجيل  (".نجام شودنيست جز اينكه من اين پياله را بنوشم پس ارادة تو ا

  )42متي فصل بيست و ششم، آية 

ن به مسيح بايد رفتار خداوند و منجيمان عيسي مسيح را الگو اارد ايمانما 

توانيم مطمئن باشيم كه  در اين صورت مي.  قرار بدهيم و از او تقليد كنيم

برد و ما وسيلة خوبي در دست او  خدا ما را براي جالل نامش بكار مي

جدي  گيريم كه بايد تصميمي  وقتي در شرايطي قرار مي.  دخواهيم بو

  .آمين.  "ارادة تو انجام شود....اي پدر"بگيريم مثل مسيح به خدا بگوييم 


