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  سقوط شيطان در گناه

  
  

رس ديگري از سري دروس تعاليم خوانندة محترم، به د    
در درس قبل مطالبي دربارة وجود .  پردازيم اساسي كتاب مقدس مي

در اين درس سقوط شيطان در .  فرشتگان و كار آنها به شما ارائه داديم
در كتاب اشعياء نبي فصل .  دهيم گناه و آغاز گناه را مورد بررسي قرار مي

از  م كه در قسمت عهد عتيق چهاردهم و حزقيال نبي فصل بيست و هشت
در اين .  باشند اطالعات جالبي دربارة شيطان وجود دارد كتاب مقدس مي

درس آياتي از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال نبي را مورد بررسي 
و در درس بعد آياتي از .  دهيم كه دربارة سقوط شيطان است قرار مي

رد كه به هدف و فصل چهاردهم كتاب اشعياءنبي را بررسي خواهيم ك
  .شود مقصود شيطان مربوط مي

  
  شيطان قبل از سقوط خود

 اينطور 12-11در كتاب حزقيال نبي فصل بيست و هشتم، آيات 
اي پسر انسان  و كالم خداوند بر من نازل شده گفت، "نوشته شده است 

فرمايد  براي پادشاه صور مرثيه بخوان و ويرا بگو خداوند يهوه چنين مي
  ".مال، پر از حكمت و در زيبايي كامل هستيتو خاتم ك



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

توان فهميد كه سخن دربارة مخلوقي است  از اين آيات و آيات بعدي مي
اين مخلوق همان شيطان است كه .  كه از يك انسان عادي باالتر است

او .  كرد روحي است پليد، و در واقع او از تخت سلطنت صور حمايت مي
ناً پادشاه صور و هيچ بني آدم ديگري يقي.  خاتم كمال معرفي شده است

اما شيطان قبل از سقوط مهر كمال را داشته و .  خاتم كمال نبوده است
در رسالة .  شيطان همچنين پر از حكمت است.  خاتم كمال بوده است

يكي حكمتي است دنيوي و .  يعقوب به دو نوع حكمت اشاره شده است
ل نوع او.  از عالم باالستنفساني و شيطاني و ديگري حكمتي است كه 

   حكمت، حسادت و خودخواهي و بي
جو و  آورد اما حكمت آسماني پاك و صلح و شرارت را بوجود مي ي نظم

غرض و  با گذشت و مهربان و پر از شفقت و ثمرات نيكو و بي
حكمت شيطان بعد از سقوط او فاسد شد و او حكمت فاسد .  رياست بي

  .برد ونه شرارت بكار ميشدة خود را براي ايجاد هرگ
در "گويد   از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال دربارة شيطان مي13آية 

شيطان با خوشي در .  "خوشي" لغت عدن يعني "عدن در باغِ خدا بودي
در دنبالة .  برد برد و از بودن در آن مكان عالي لذت مي باغ خدا بسر مي

 در اين آية ".پوشش تو بود.  ..و هر گونه سنگ گرانبها"خوانيم   مي13آية 
 اين  مي  نكتة جالب اين است كه اسا.  شود  ُنه سنگ گرانبها ديده مي مي  اسا

مي گرانبهايي هستند كه بر روي زرة سينة كاهن اعظم   نه سنگ مشابه اسا
كه در ..." نوشته شده است 13در انتهاي آية .  در عهد عتيق قرار داشت
بينيم كه مخلوق مورد بحث ما در اثر   مي"ه بودروز خلقت تو آنها مهيا شد

توليد مثل بوجود نيامده است بلكه او مستقيماً بوسيلة خدا خلق شده 
  )اند دانيم كه آدم و حوا نيز مستقيماً بوسيلة خداوند خلق شده مي.  (است
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تو كروبي "خوانيم   از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال مي14در آية 
ودي و ترا نصب نمودم تا بر كوه مقدس خدا بوده گستر ب مسح شدة سايه

كروبيان فرشتگان مقرب .  "خراميدي باشي و در ميان سنگهاي آتشين مي
و عالي رتبة خدا هستند كه خدا را در رابطه با مخلوقات اين جهان 

دربارة آنها گفته ) حزقيال، فصل اول(در قسمت ديگري .  كنند خدمت مي
صورت شير، گوساله، انسان (باشند  رت ميشده است كه داراي چهار صو

اين صورتها .  و صورتها در چهار جهت مختلف قرار دارند) و عقاب
صورت شير نمايانگر حيوانات .  نمايانگر مخلوقات دنياي ما هستند

وحشي است، صورت گوساله نمايانگر حيوانات اهلي است، صورت 
پرندگان آسمان انسان نمايانگر بشريت است و صورت عقاب نمايانگر 

تواند دليل  خدمت كروبيان در رابطه با مخلوقات جهان ما مي.  است
  .خوبي براي عالقة شيطان به كرة زمين و موجودات آن باشد

  
  سقوط شيطان

شيطان پس از خلق شدن خدا را بر كوه مقدس خدمت     
 از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال نبي 16-15در آيات .  كرد مي

از روزي كه آفريده شدي تا وقتي " اينطور نوشته شده است دربارة شيطان
اما از كثرت .  انصافي در تو يافت شد به رفتار خود كامل بودي كه بي

سوداگريت بطن ترا از ظلم پرساختند پس خطا ورزيدي و من ترا از كوه 
گستر از ميان سنگهاي آتشين   اي كروبي سايه خدا بيرون انداختم و ترا

  شيطان بدون گناه آفريده شد، اما زماني رسيد كه او در دل ."تلف نمودم
اين .  به همين علت وجود او از ظلم پرگشت.  خود با خدا ضديت كرد

اين اشخاص دروني .  برند وضعيت همة كساني است كه در گناه بسر مي
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از آنجايي كه كروبي مورد بحث ما گناه كرد، .  مضطرب و ناآرام دارند
اي كروبي سايه گستر از ميان سنگهاي آتشين تلف  ترا " خدا اعالم نمود

 را كه داشت از   به اين ترتيب شيطان خدمت و موقعيت مهمي"نمودم
  .دست داد و سقوط كرد

  
  چرا شيطان سقوط كرد

 از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال نبي دليل 17در آية     
از زيباييت دل تو "خوانيم  مي.  سقوط شيطان براي ما ذكر گرديده است

 شيطان با ديدن زيبايي خود مغرور گرديد و براي خودش "مغرور گرديد
اين مطلب .  داد اعتبار قائل شد، در صورتي كه او بايد جالل را به خدا مي

تواند درس بسيار  خواهند خدا را خدمت كنند مي براي كساني كه مي
ها بخشيده بعضي از مسيحيان بخاطر عطايايي كه خدا به آن.  خوبي باشد

بالند، در صورتي كه اين غرور  شوند و به خود مي است مغرور مي
اگر خدا به شما نعمت تعليم يا نعمات ديگري بخشيده بايد .  جاست بي

 مغرور نشويد، هيچ وجهپس به .  آنها را به منظور جالل خدا بكار ببريد
ايي توانست توسط چيزه شيطان مي.  بلكه با فروتني خدا را خدمت كنيد

كه از خدا يافته بود خدا را جالل بدهد اما غرور مانع اينكار شد و همين 
  .غرور باعث سقوط او گرديد

  
  نتايج سقوط شيطان

 از فصل بيست 17سقوط شيطان چه نتايجي داشت؟  در آية     
به سبب جمالت حكمت ..."و هشتم كتاب حزقيال نبي نوشته شده است 

 كه چون توجه شيطان به خودش جلب بينيم  مي"خود را فاسد گردانيدي
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 بعضي 19-17در آيات .  شد سقوط كرد و نتيجتاً حكمت او فاسد گرديد
كتاب حزقيال نبي و اشعياء .  از نتايج ديگر سقوط شيطان ذكر شده است

كنند كه بعضي از نتايج سقوط شيطان به آينده مربوط  نبي ما را با خبر مي
و هشتم كتاب حزقيال نبي نوشته شده از فصل بيست  17در آية .  شود مي

گذارم تا بر تو  اندازم و ترا پيش روي پادشاهان مي ترا بر زمين مي..."است 
 در اينجا ظاهراً به شكست دجال يا دشمن مسيح اشاره شده است "بنگرند

.  كه در آِينده از شيطان قدرت گرفته و بر دنيا حكومت خواهد كرد
داوند كه براي بار دوم خواهد آمد شكست دانيم دجال بوسيلة مسيح خ مي

  .خورده و در درياچة آتش انداخته خواهد شد
  

  خدمت آسماني شيطان قبل از سقوط او

بسياري از مردم در شگفت هستند كه شيطان قبل از سقوط     
با در نظر گرفتن آياتي كه در فصل بيست و هشتم .  كرد در گناه، چه مي

ة زيادي معتقدند كه شيطان قبل از كتاب حزقيال نبي وجود دارد عد
 ذكر 13در آية .  كرد سقوط، فرشتگان آسمان را در عبادت خدا رهبري مي
اين  مي   وقتي اسا.  شده است كه او داراي پوششي از سنگهاي گرانبها بود

سنگهاي گرانبها را با سنگهايي كه بر روي زرة سينة كاهن اعظم در عهد 
ُنه سنگ مشابه  مي   بينيم كه اسا نيم ميك عتيق قرار داشت مقايسه مي

تنها فرقي كه وجود دارد اين است كه بر روي زرة سينة .  يكديگر هستند
كاهن اعظم اسراييل دوازده سنگ گرانبها قرار داشت اما در پوشش شيطان 

دانيم كه چرا در پوشش  ما دقيقاً نمي.  شود  ُنه سنگ گرانبها ديده مي مي  اسا
شود، اما در مورد كاهن اعظم اسراييل،  نه سنگ ديده مي  مي  شيطان اسا

اش  چون او از طرف دوازده طايفه نمايندگي داشت، بر روي زره سينه
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 از فصل بيست و هشتم كتاب 14در آية .  دوازده سنگ گرانبها قرار داشت
 خوانده "كروبي مسح شده سايه گستر"بينيم كه شيطان  حزقيال نبي مي

اندازد  طلب ما را به ياد آن دو كروبي كنده كاري شده مياين م.  شده است
كه در عهد عتيق، در قسمت قدس االقداس مسكن بر روي كرسي رحمت 

آن دو كروبي به كرسي .  پوشاندند قرار داشتند و با بالهاي خود آن را مي
كردند و كاهن اعظم سالي يكبار بر اين كرسي خونِ  رحمت نگاه مي
  .شيدپا قرباني او را مي

 از فصل بيست و هشتم 13نكتة جالب ديگر اين است كه با توجه به آية 
توانيم بگوييم كه در وجود شيطان توانايي خاصي  كتاب حزقيال نبي مي

صنعت دفها و ...  "فرمايد كالم خدا مي.  براي موسيقي وجود داشته است
 "نايهايت در تو از طال بود كه در روز خلقت تو آنها مهيا شده بود

موسيقي بر اساس فصل پنجم كتاب مكاشفه قسمتي از پرستش خدا در 
  .آسمان است

فرمايد   از فصل بيست و هشتم كتاب حزقيال مي18و باالخره آية 
 با توجه به نكاتي كه ذكر "عصمت ساختي مقدسهاي خويش را بي..."

رسد كه شيطان قبل از سقوط، رهبري فرشتگان را در  گرديد به نظر مي
اما او تصميم گرفت كه به عوض خدا، .  خدا به عهده داشته استعبادت 

خودش مورد پرستش قرار بگيرد چون او مجذوب زيبايي و شكوه خود 
اين تصميم باعث سقوط شيطان گرديد و او بخاطر گناه از مقام و .  شد

 از فصل بيست و 19 و آيه 18در دنبالة آية .  موقعيتي كه داشت بركنار شد
آورم  پس آتش از ميانت بيرون مي..."خوانيم حزقيال نبي ميهشتم كتاب 

كه ترا بسوزاند و ترا بنظر جميع بينندگانت بر روي زمين خاكستر خواهم 
و همة آشنايانت از ميان قومها بر تو متحير خواهند شد و تو .  ساخت

بعضي از .  "محل سرگشتگي شده ديگر تا به ابد نخواهي بود
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در . پيوندد س در مراحل مختلف به وقوع ميهاي كتاب مقد پيشگويي
و البته تمام پيروان (بينيم كه سرنوشت نهايي شيطان  آياتي كه خوانديم مي

اين موضوع هم شامل .  (عذاب ابدي در درياچة آتش خواهد بود) او
  ).شود، و هم شامل فرشتگان سقوط كرده ايمان به مسيح مي انسانهاي بي

غرور .  دهد كه چگونه گناه آغاز شد ان ميبررسي مختصري كه داشتيم نش
گناه خانمان براندازي است كه در درون انسان و فرشتگان سقوط كرده 

ما مسيحيان نبايد اين گناه را ناچيز و كم اهميت بشمريم .  شود يافت مي
  !چون شيطان در اثر همين گناه روزگارش سياه شد

 را در حضور خدا تفتيش اران به مسيح بايد صادقانه دلهايماند ايمانما 
اگر غرور در دل شما .  كنيم و هر نوع غرور و تكبر را از خود دور كنيم

شود آن را بعنوان گناه به خداوند اعتراف كنيد و از آن دست  يافت مي
يقيناً شايستة فرزندان خدا نيست كه در دلهايشان غرور و تكبر .  بكشيد

  .وجود داشته باشد
  .آمين  .خدا شما را بركت بدهد


