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  عالم روح

  خدا، فرشتگان و انسان

  
  

اساسي كتاب به مبحث ديگري از سلسله دروس تعاليم     
براي آگاهي يافتن .  ايم و اين مبحث دربارة عالم روح است مقدس رسيده

افتد الزم است بدانيم كه تعليم كتاب  از آنچه كه در دنياي امروزه اتفاق مي
  .مقدس دربارة عالم روح چيست

  
  خدا روح است

خدا روح " 24بر اساس انجيل يوحنا فصل چهارم، آية     
در انجيل .  تواند خدا را ببيند شم طبيعي خود نميپس انسان با چ.  "است

در .  "كسي هرگز خدا را نديده است"خوانيم   مي18يوحنا فصل اول، آية 
 نوشته شده است 17رسالة اول پولس رسول به تيموتاوس فصل اول، آية 

به پادشاه جاوداني و فناناپذير و ناديدني، خداي يكتا تا به ابد عزت و "
  ."جالل باد، آمين

اگر شما به خدايي كه كتاب مقدس معرفي نموده است ايمان داريد، شما 
در واقع به وجودي روحاني ايمان داريد كه عالم هستي را خلق نموده 

  .است
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  شيطان و فرشتگان روح هستند

.  نه فقط خدا روح است بلكه فرشتگان نيز روح هستند    
.  نان را آفريده استفرشتگان ارواحي هستند كه خدا بوسيلة عيسي مسيح آ

هر ) يعني بوسيلة مسيح(زيرا بوسيلة او "فرمايد  در اين زمينه كالم خدا مي
آفريده شدند، ...  ها و ناديدنيها  آنچه كه در آسمان و زمين است، ديدني

رساله به كولسيان  ("آري تمام موجودات بوسيلة او و براي او آفريده شد
  )16فصل اول، آية 

آموزد كه شيطان، دشمن خدا و انسان، روح   به ما ميكالم خدا همچنين
در رساله به افسسيان ) دانيم كه او روحي است سقوط كرده البته مي. (است

روحي كه اكنون " دربارة شيطان اينطور نوشته شده است 2فصل دوم، آية 
  ."كند در اشخاص نافرمان و سركش عمل مي

  
  انسان داراي روح است

ب، ما طبيعت فرشتگان را بررسي در اين بخش از كتا    
.  خواهيم به طبيعت انسان نظري بياندازيم خواهيم كرد، اما در اينجا مي

او تشكيل شده از يك بدن مادي، يك .  انسان داراي طبيعتي سه گانه است
پس انسان عالوه بر بدن و جان .  جان غيرمادي و يك روح غيرمادي

 23 تسالونيكيان فصل پنجم، آية در رسالة اول پولس به.  داراي روح است
خدايي كه سرچشمة آرامش است شما را كامالً پاك ": نوشته شده است

گرداند و عطا فرمايد كه روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت 
و .  "آمدن خداوند ما عيسي مسيح از هر نوع عيب و نقصي به دور باشيد

كالم خدا زنده و ... "خوانيم   مي12در رساله به عبرانيان فصل چهارم، آية 
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...  فعال و از تمام شمشيرهاي دو دم تيزتر است و تا اعماق روح و نفس 
  ."كند نفوذ مي

انسان از طريق روح .  تفاوت مشخصي بين جان و روح انسان وجود دارد
تواند با خدا در تماس باشد، اين يكي از داليل برتري انسان بر  خود مي

 نوشته 11 رسالة اول پولس به قرنتيان فصل دوم، آية در.  حيوانات است
  "كيست كه بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟"شده است 

همانطور كه گفته شد انسان داراي روح است و از طريق روح خود 
اما در ضمن انسان توسط روح خود .  تواند با خدا در تماس باشد مي
به همين علت .  يز تماس برقرار كندتواند با ارواح پليد و ضد خدا ن مي

توانند انسان را تحت تاثير ارواح  سحر و جادو، غيبگويي و طالع بيني مي
  .شرير و مخرب قرار بدهند

  
  وجود فرشتگان

در مورد فرشتگان كه موجوداتي روحاني هستند در كتاب     
خود عيسي مسيح در تعاليمش بارها تاييد .  مقدس اشارات زيادي است

 41در انجيل متي فصل سيزدهم، آية .  كه فرشتگان وجود دارندنموده 
پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر "نوشته شده است 

كس را كه در پادشاهي او باعث لغزش شود و همچنين همة بدكاران را 
بينيم كه در موقع بازگشت دوبارة مسيح فرشتگان او را  مي.  "كنند جمع مي

 اينطور نوشته 10در انجيل متي فصل هجدهم، آية .  ند كردكمك خواه
بدانيد كه آنان در عالم .  هرگز اين كوچكان را حقير نشماريد"شده است 

.  "باال فرشتگاني دارند كه پيوسته در پيشگاه پدر آسماني من حاضر هستند
آموزد، فرشتگاني كه به پيشگاه خداي پدر  در اينجا مسيح به ما مي
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اران به د ايمانالبته ما .  كنند اران او محافظت ميد ايمانارند از دسترسي د
مسيح بايستي اين موضوع را در نظر داشته باشيم كه هيچگاه نبايد به 
فرشتگان اعتماد و توكل كنيم بلكه ما بايد پيوسته به خالق فرشتگان يعني 

نيم بي در فصل بيست و ششم انجيل متي مي.  به خدا اعتماد داشته باشيم
كه خدمت فرشتگان در زمينة محافظت از عادالن بوسيلة مسيح ذكر شده 

كه "او يك شب قبل از مرگ خود، در باغ جتسيماني اظهار نمود .  است
تواند از پدر خود بخواهد كه بيش از دوازده فوج از فرشتگان را به  مي

  ".ياري او بفرستد
 بود، دوازده  مي  رباز رو برابر با شش هزار س مي  كه هر فوج رو از آنجايي

به اين ترتيب .  شود فوج فرشته، شامل هفتاد و دو هزار فرشته مي
توانيم بگوييم كه عيسي براي رهايي از دستگيري و مرگ قادر بود از  مي

.  پدر خود بخواهد كه بيش از هفتاد و دو هزار فرشته را به ياري او بفرستد
هاي كتاب مقدس دربارة او  يپيشگوي"اما مسيح اين كار را نكرد چون 

توانيد به انجيل  در مورد مطالبي كه گفتيم مي.  ("پيوست بايد به وقوع مي
  ) مراجعه كنيد54 و 53متي فصل بيست و ششم، آيات 

بينيم   مي38باز در مورد وجود فرشتگان در انجيل مرقس فصل هشتم، آية 
آلود و فاسد   گناه هر كه از من و سخنان من در اين زمانة"كه عيسي فرمود

عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتي كه در جالل پدر خود با فرشتگان 
  ."آيد از او عار خواهد داشت مقدس مي

شود كه عيسي وجود فرشتگان را تصديق نموده  نه فقط در اناجيل ديده مي
است، در قسمتهاي ديگر عهد جديد نيز وجود عالم روحاني و فرشتگان 

پولس رسول در رساالت خود وجود فرشتگان را تاييد .  استتاييد شده 
توانيد به كولسيان فصل دوم،  در اين زمينه بعنوان نمونه مي.  كرده است

يوحناي رسول .   مراجعه كنيد7 و دوم تسالونيكيان فصل اول، آية 18آية 
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در قسمتهاي مختلف كتاب مكاشفه به فرشتگان اشاره نموده است، بنظر 
.   فعاليت فرشتگان در زمانهاي آخر افزايش خواهد يافترسد كه مي

يعني (او به عالم باال رفت "پطرس رسول در رسالة اول خود نوشته است 
و در ) مسيح بعد از مرگ و زنده شدن دوبارة خود به عالم باال صعود نمود

دست راست خدا است و تمام فرشتگان و قوتها و قدرتهاي آسماني تحت 
حتي يهودا در رسالة ).  22اول پطرس فصل سوم، آية  ("دفرمان او هستن

خود كه شامل يك فصل است به شيطان و ساير فرشتگان سقوط كرده، و 
اينها فقط .  همچنين به ميكائيل رئيس فرشتگان اشاره نموده است

هايي بود از اشارات زيادي كه دربارة عالم روح در كتاب مقدس  نمونه
  .وجود دارد

  
  شباهتي دارندفرشتگان چه 

حاال ببينيم كه بر اساس كتاب مقدس فرشتگان چه شباهتي     
.  اند بعضي وقتها فرشتگان كه روح هستند به شكل انسان ظاهر شده.  دارند

 خطاب به مسيحيان نوشته شده 2در رساله به عبرانيان فصل سيزدهم، آية 
 آنكه ها با چنين كاري بي هميشه مهمان نواز باشيد، زيرا بعضي"است 

توانيم بدون اينكه  ما موقعي مي.  "خود بدانند، از فرشتگان پذيرايي كردند
خودمان بدانيم از فرشتگان پذيرايي كنيم كه آنها به شكل انسان بر ما ظاهر 

ابراهيم و همسرش ساره همينطور با فرشتگان مالقات كردند و .  بشوند
 را به همين البته اشخاص ديگري نيز بر اساس كتاب مقدس فرشتگان

  .صورت يعني در شباهت انسان مالقات كردند
اي فرداً بوسيلة خدا  در مورد خلقت فرشتگان بايد بگوييم كه هر فرشته

ضمناً خلقت فرشتگان قبل از آفرينش زمين و انسان .  آفريده شده است
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بر اساس فصل سي و هشتم كتاب ايوب وقتي خدا زمين را .  بوده است
.  ن يا پسران خدا حضور داشتند و فرياد شادي برآوردندبنياد نهاد فرشتگا

خدا از .   از فصل سي و هشتم كتاب ايوب توجه كنيد7 تا 4به آيات 
 وقتي كه زمين را بنياد نهادم كجا بودي، بيان كن اگر فهم "ايوب پرسيد

داني؟  و كيست كه  گيري نمود اگر مي داري، كيست كه آن را اندازه
هايش بر چه چيزي گذاشته شد؟  و   آن كشيد؟  پايهريسمانِ كار را بر

 كه ستارگان صبح با هم ترنم  مي  اش را نهاد، هنگا كيست كه سنگ زاويه
  ".نمودند، و جميع پسران خدا آواز شادماني دادند

كند كه هم  كتاب مقدس فرشتگان را موجوداتي باهوش معرفي مي
در فصل ششم رسالة پولس .  ريزي كنند توانند فكر كنند و هم برنامه مي

بر رسول به افسسيان ذكر گرديده است كه شيطان، آن فرشتة سقوط كرده، 
بايد در نظر داشته باشيم .  كند ريزي مي اران به مسيح برنامهد ايمان ما عليه

كه بطور كلي فرشتگان از لحاظ نيرو و قدرت از ما انسانها قويتر هستند 
كنند  آنها بسيار سريع حركت مي؛ )دوم پطرس فصل دوم آية يازدهم(
مكاشفه (؛ و تعدادشان بسيار زياد است )دانيال فصل نهم آية بيست و يك(

فرشتگان آسماني پاك و مقدس هستند چون ).  فصل پنجم آية يازدهم
اين . (مسيح فرمود كه با فرشتگان مقدس به جهان بازگشت خواهد نمود

در فصل )  گرديده است ذكر38موضوع در انجيل مرقس فصل هشتم، آية 
آينده خواهيم گفت كه چگونه تعدادي از فرشتگان به همراه شيطان در 

  .گناه افتادند
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  فعاليت فرشتگان

كنند؟  به  راستي فرشتگان اوقات خود را چگونه سپري مي    
كنند؟  بر اساس كتاب اشعياء نبي فصل ششم،  عبارت ديگر آنها چكار مي

و پنجم كتاب مكاشفه، فرشتگان خدا را  و فصل چهارم 7 تا 1آيات 
بينيم كه فرشتگان فرستاده  در كتاب مقدس مي.  كنند پرستش و خدمت مي

هايي كه در بيابان از طريق شيطان  شدند تا عيسي را در پايان وسوسه
و عهدجديد از طرف خدا  فرشتگان در عهد عتيق .  داشت خدمت كنند

بطور نمونه در فصل اول .  وردندپيغامهاي مخصوصي براي مردان و زنان آ
خوانيم كه جبراييل فرشته نزد مريم فرستاده شد و مژدة تولد  انجيل لوقا مي

 14بر اساس رسالة به عبرانيان فصل اول، آية .  عيسي را به او داد
در فصل .  شوند تا وارثان نجات را ياري كنند فرشتگان فرستاده مي

يم كه فرشتة خداوند پطرس را كه خوان دوازدهم كتاب اعمال رسوالن مي
در فصل هشتم كتاب اعمال .  به زندان انداخته شده بود رهايي داد

خوانيم كه فرشتة خداوند فيليپس را به محلي هدايت كرد كه  رسوالن مي
بعالوه، بر .  گشت مي  خواجه سراي حبشي با كالسكه به وطن خود بر

رشتگان در رسيدن كالم  ف53اساس كتاب اعمال رسوالن فصل هفتم، آية 
خدا به انسان سهم داشتند و آنها در حال حاضر فعاليت كليساهاي محلي 

اين مطلب در رسالة اول به قرنتيان فصل چهارم، آية (كردند  را مالحظه مي
 21 و رسالة اول به تيموتاوس فصل پنجم، آية 10؛ فصل يازدهم، آية 9

  )ذكر شده است
ش و نيرومندي هستند به همين دليل به فرشتگان موجودات روحاني باهو

پطرس دربارة .  حرمتي به آنها كار غلطي است قول پطرس رسول بي
بي باك و خودبين هستند و هيچ ...  "معلمين دروغين نوشت كه آنها 



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

دهند و برعكس به آنان اهانت  نمي  حرمتي به موجودات آسماني نشان 
 دروغين بسيار قويتر و حتي فرشتگان كه از اين معلمين.  نمايند مي

رسالة  ("سازند تواناترند اينان را در پيشگاه خداوند با بد زباني متهم نمي
  )11-10دوم پطرس فصل دوم، آيات 

ديديم كه دنياي فوق طبيعي وجود دارد و ارواح پاك و پليد جزو عالم 
شوند  هر چند فرشتگان ارواح پاكي هستند كه فرستاده مي.  روح هستند

ان نجات را ياري كنند، اما ما مسيحيان هيچگاه نبايد در دعا با تا وارث
كنيم كه شامل پدر و  ما در دعا با خدا صحبت مي.  فرشتگان صحبت كنيم

كنيم كه فرشتگانش ما را كمك  القدس است، و از او تشكر مي پسر و روح
  .كنند مي


