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خواهد هر يك از شما راه  كه ميخداوندي سالم بر شما شنوندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، 

تا ابد با او آرامش داشته باشيد برنامه خود را  و ،رده است، درك كرده و تسليم آن شويدك قررمعدالت را كه او خود 
  .يمنكتقديم به شما برنامه طريق عدالت را امروز توانيم  ميبسيار خوشحاليم از اينكه . كنيم آغاز مي

در ابتدا، خدا آسمانها و زمين «: هشده شتنوه آين اير  د.مقدس را خوانديم باتكدر برنامه قبلي، اولين آيه از 
 وجود چيز در ابتدا زمانيكه، هيچ .غير از خدام كه همه چيز ابتدا و آغازي داشت، ديدي )1:1پيدايش (» .را آفريد

خدا عظيم و .  خداوند ازلي استدا،خ . وجود داشتاز ابتداو ا. كرد و آن خدا بود نداشت، يك شخص زندگي مي
 ر يك آندخدا روح است و . به هيچ چيز محتاج نيست. او هيچ ابتدا و انتهايي ندارد! تايي نداردبزرگ است و هم

بيند، و   و همه چيز را ميگيرد ر بر ميداو هر چيزي را . چيزي استاو باالتر از هر كس و هر . تواند همه جا باشد مي
تنها « :گويد و به همين دليل كالم مقدس مي! خدا عظيم است. همتاست نظير و بي او بي. بر همه چيز عالم است

او را تا . تواند ديد احدي از انسان او را نديده و نمي  نوري است كه نزديك آن نتوان شد واليموت و ساكن در
  )16:6تيموتاؤس  اول(» .آمين. بادابداآلباد اكرام و قدرت 

ما قصد داريم آنچه را كه كالم خدا در مورد فرشتگان و  .كنيم سومين درس از كتب انبياء را شروع ميامروز 
 از كجا ريرح شاند؟ و يا شيطان و اروا دانيد كه فرشتگان از كجا آمده آيا شما مي. شيطان تعليم داده بررسي كنيم

اما خدا در  .توانستيم چيزي در مورد آنها بدانيم خود نميگفت ما  اند؟ اگر خدا در مورد آنها چيزي به ما نمي آمده
مقدس را بررسي كنيم تا بتوانيم   ابتكالمش در مورد آنها با ما صحبت كرده، بنابراين اجازه بدهيد كه ما به دقت ك

  . فرشتگان و شيطان بدانيموردمحقيقت را در 
 انبياء را از ابتدا هاي وشتهن طريق عدالت هاي برنامهمجموعه ر دقصد داريم كنيم كه  يادآوري ميديگر باري 

 اينكه ،رديمصحبت ك خود خدا وردم به همين منظور در برنامه قبلي، در نيم،كمطالعه  ترتيب زماني ر طبقبتا به انتها 
، در درس آينده، خواهيم گفت كه چگونه خدا جهان و تمام چيزهايي را ه ياري خداب و .ت اسوجود داشتهاز ابتدا او 

كنيم خلق كند، كار ديگري  اما، قبل از اينكه خدا انسان و جهان را كه در آن زندگي مي. كه در آن است، بوجود آورد
  .انجام داد، او ابتدا فرشتگان را آفريد

 ذات اين دربارةامروز قصد داريم حقايق بسيار مهمي . ار صحبت كردهكالم خدا در مورد فرشتگان بسي
گويد؛ در زمانهاي بسيار دور، خدا كه روح بود، روحهاي ديگري  كالم خدا به ما مي . بيان كنيمه اختصاربمخلوقات 

» گزار نيستند؟هاي خدمت آيا همگي ايشان روح«: گويد به ما مي مقدس تابك .را كه فرشتگان ناميده شدند آفريد



بنابراين  )7:1عبرانيان (» گرداند و خادمان خود را شعلة آتش فرشتگان خود را بادها مي) خدا(« )14:1عبرانيان (
ما . توانيم با باد و آتش مقايسه كنيم عمل آنها را مي. كه فرشتگان همانند خدا روح هستند دآموز  به ما ميمقدس تابك

بدني همچون آنها براي خدا  .خدا نيز چنين هستندرشتگان ف .تواند آتش را لمس كند كس نمي بينيم و هيچ باد را نمي
توانيم  مينبه همين دليل ما انسانها از جسم و روح خلق شديم اما فرشتگان تنها روح هستند و . استبدن ما نيافريده 

  . آنها را ببينيم
دا آنقدر فرشته خ: گويد كالم خدا مي گويد؟  مي فرشته خلق كرد؟ كتاب مقدس در اين رابطه چهقدرچخدا 
فرشتگان «: ندار دودوج يريابسن گاشتفر در آسمان، در حضور خدا .انسان قادر نيست آنها را بشماردخلق كرد كه 

 )11:5مكاشفه (» .بسيار را كه گرداگرد تخت و حيوانات و پيران بودند و عدد ايشان كرورها كرور و هزاران هزار بود
.  فرشتة زيبا، عالي و خردمند آفريدرخدايي كه حد و مرزي ندارد، هزاران هزا! عظيم استخداوند ما خدا، 

توانند در هر جايي حضور  گويد كه فرشتگان خدا از قدرت زيادي برخوردار نيستند و نمي مقدس به ما مي تابك
كه هيچ محدوديتي ت شخصيت هستنها يك .  مخلوق هستندآنها فقط. دانند ا نميرهمه چيز داشته باشند و يا نيز 
  .ندارد و آن خداست

زمانيكه خدا فرشتگان را آفريد، همه آنها مخلوقات : نكتة ديگري كه بايد در مورد فرشتگان بدانيم اينست كه
مقدسي بودند در ابتدا فرشتة شيطان صفتي وجود نداشت، ارواح شيطاني وجود نداشتند و خدا فرشتة شروري را 

تواند  نميخدا . خدا قادر به همه كاريست جز يك چيز:  كه اين حقيقت را به خاطر داشته باشيمخلق نكرد ما بايد
آفريند زيرا  پس اين مسئله را فراموش نكنيم كه خدا چيزهاي بد را نمي. انجام دهددهد،  آنچه را كه شيطان انجام مي

زند زيرا او پاك و مقدس  هرگز از خدا گناهي سر نمي .كامل است زيرا او كند  خدا هرگز خطا نمي.يكو استناو 
خدا هرگز از «: گويد  مقدس مي ابتكو به همين دليل . نقص است ، عالي و بيمام افكار، سخنان و اعمال خدات. است

وب، پس شيطان از كجا آمده است؟ بسيار خ )13:1يعقوب (» .كند كس را تجربه نمي شود و او هيچ بديها تجربه نمي
  .يگري را در مورد فرشتگان بدانيممسئلة داما در ابتدا بايد . رح خواهيم دادشدر اين مورد را پاسخ خدا ما به زودي 

 وادر حضور فرشتگان را آفريد تا خدا آموزد كه  مقدس به ما مي ب تاك چرا خدا فرشتگان را خلق كرد؟
 به خدا همة آنها .به او خدمت كنند و كنند رستشپاو را به او عشق بورزند، شادي آسمان در تا ابداآلباد  و باشند

 ماه و خورشيد و راتر ازفآنها در خانة خدا در آسمان و در ملكوت خدا، . زيرا او آنها را آفريده استتعلق دارند، 
 موختيمآما در درس گذشته  است، درست  ساكن است؟اصيخدانيد كه خدا در مكان  مياند آيا  ستارگان ساكن شده

مقدس با ما در مورد مكاني عالي، مقدس، پر از نور و زيبايي صحبت  تابككه خدا در همه جا حاضر است، اما 
آنجا مكاني است كه انبياء خدا آن را  .سازد كند و جالل خود را آشكار مي كه خدا در آن زندگي مي مكاني. كند مي

  . است كه خدا همراه با فرشتگان مقدسش در آن ساكن استمكانيجا  آن.اند ناميده بهشت  ياسمانآحضور خدا، 



از همة فرشتگان با هم يكسان نيستند، برخي : نكتة ديگري كه بايد در مورد فرشتگان بدانيم اين است كه
اند برخي از   كردهبرخي از آنها در ملكوت، تخت پادشاهي خدا را احاطه. ستندهآنها زيباتر و خردمندتر از ديگران 

اند و  كنند، برخي مانند جبرئيل و ميكائيل در حضور خدا ايستاده از آنها محافظت مي كنند و آنها به انسانها كمك مي
  . شوند يم به زمين فرستاده أموريتهاي خاصمبراي انجام 

گويد،  كالم خدا مي ايد؟ ه را شنيدهرهزآيا تا به حال اسم  .كنند نظارت ميديگران بر برخي از فرشتگان، 
متوجه خواهيد شد كه شيطان از كجا آمده  را بدانيد هرهزاگر شما داستان . فرشتگان ديگر بود ئيسر هرهززماني 
  زيباترين و قدرتمندترين وهرهزگويد؛ زمانيكه خدا در ابتدا فرشتگان را خلق كرد،  اب مقدس ميتك !است
 رتربنسبت به همة فرشتگان ديگر،  دانش و خرد و قدرت، ز نظرا هرهز. درخشان يعني هرهزدمندترين آنها بود، خر
 و كرد و را محبت مياكرد،   بايد خدا را پرستش ميهرهز  .ه بود دادحد و حصري يبزيبايي و هوش خدا به او  .بود

اما در آثار انبياء . ا كرده بودطدا او را خلق كرده و به او بركت زيادي عكرد زيرا خ براي هميشه از او اطاعت مي
به آسمان صعود « : گفت خوددر دل او. خدا بي احترامي كردشد و به ر پاز غرور  ل زهرهدخوانيم كه روزي،  مي

. س خواهم نمودنموده، كرسي خود را باالي ستارگان خدا خواهم افراشت، و به كوه اجتماع در اطراف شمال جلو
  )14و13:14اشعيا (» .لنديهاي ابرها صعود كرده مثل حضرت اعلي خواهم شدبباالي 

خواست  نداشت، ميچيزي چيزهايي كه خدا به او عطا كرده بود جز  كه هرهز !واقعاً باور نكردني است
از  ك ـ سومي كرد بلكه انياز خدا نافرمنه تنها زهره  !جالل خدا، حضرت اعلي، را تسخير و از آن خود كند

مراجعه (  زهره را با گناهش پيروي كنندوند  روي برگردانتا ازخداانتخاب كرد كه در ملكوت بودند را فرشتگاني 
  .)4:12كنيد به مكاشفه 

  .دانست خواستند انجام دهند، مي يم و ديگر فرشتگان هرهزكه را هر آنچه خداست و او با اين وجود، خدا،  
هر ز زيرا خدا امخفي كند، ور خدا حض ازكاري را كس قادر نيست  ، هيچوختيممآ گذشته در درسهمانطور كه 

  .برد كردند، پي و فرشتگاني كه او را پيروي مي ل زهرهدخدا به گناهي كه در  !كاري حتي قبل از وقوع آن باخبر است
داد تا   كه در برابر او نافرماني كرده بود اجازه هرهز به رد؟ آيا خداك چه اتفاقي افتاد؟ خدا چه اقدامي سپ

توانست با گناه غرور و  پوشي كند؟ آيا خدا مي توانست از گناه چشم را تسخير كند؟ آيا خدا مي ايگاه اوجمقام و 
ناه را گتواند  س است و نميقدوخداي آموزند كه خداي ما   انبياء به ما ميهاي وشتهن! زندگي كند؟ هرگزنافرماني 

نظير است،  خدا بي. او جالل خود را به ديگران نخواهد داد. تواند گناه را تحمل كند خدا هرگز نمي. تحمل كند
  و فرشتگان شرور را از حضورهرهزگويد كه خدا  مقدس به ما مي تابكبنابراين  !تواند جايگزين او شود كس نمي هيچ
قام مخواستند   آنها مييراز، خانة خدا، بمانند سمانآ زيادي در  و پيروانش نتوانستند براي مدتزهره . بيرون كردخود

خدايي كه  .به اين دليل، خدا لوسيفر و فرشتگان شرور را بيرون كرد .رتكب گناه شدندو مخدا را تصاحب كنند
  .مجازات كندكنند، داوري كرده و   او نافرماني ميزاكه را كساني مقدس است بايد 



او بلكه، ام نداشت ن درخشان عنيي هرهز، يگرداو .  مرتكب گناه شد نام او تغيير كردهرهزبعد از اينكه 
تمام  دانيد، شيطان و پيروانش، خدا و  دشمن خدا شد و همانطور كه ميزهره  . دشمنعنييشيطان نام گرفت و 

هاي  نقشهند ك  و سعي ميدجنگ مي خدا شيطان با .الم خدا را رد و انكار كردندچيزهاي خوب را رد كردند، آنها ك
! تواند در مقابل او پيروز شود كس نمي  است و هيچنظيري يبخدا داور  .دخدا را خراب كرده و مانع از انجام آنها بشو

  !) تخم مرغ نبايد با سنگ بجنگد(بازي بازي با دم شير هم بازي «
 خلق تش جهنم راآدا شيطان و پيروانش را بيرون كرد، براي آنها گويد؛ بعد از اينكه خ مقدس به ما مي تابك

روزي فرا خواهد رسيد كه خدا، شيطان و فرشتگانش و نيز تمام كساني كه  .دشو  خاموش نميه هرگزك يآتشكرد، 
 عذاب خواهند و ايشان تا ابداآلباد شبانه روز« :گويد ميخدا كالم . به آتش خواهد سپردرا كنند  از آنها پيروي مي

   )10:20مكاشفه (» .كشيد
آموزد كه هنوز شيطان در جهنم نيست، او در جهان است و با خداوند  با اين وجود كالم خدا به ما مي

خواهد بشري را كه خدا خلق كرده به  او مي. خواهد كار خدا را خراب كند او يك ويرانگر است و مي .جنگد يم
شيطان « :گويد  كالم خدا ميه كيت اطرخان مي ههب.  جهنم ببرد زيرا شيطان فريبكار استهالكت كشانده و با خود به

اينكه انسانها به كالم خدا توجهي نكنند، او براي  )14:11دوم قرنتيان (» .سازد ابه ميمشهم خويشتن را به فرشتة نور 
را كه دشمن ار و بيدار باشيد زيهشي«:  خدا گفته استنبيايا يكي از اطرخآنها را فريب دهد و به همين كند  سعي مي

شيطان ! باشيدشيار ه) 8:5اول پطرس (» .بلعد بطلبد تا كند و كسي را مي شما ابليس مانند شير غرّان گردش مي
  .خواهد شما را براي هميشه نابود كند مي

كتاب . امان بمانيماز قدرت شيطان در  كالمي كه خدا به ما داده است وسطتتوانيم  ميما ! دا را شكرخاما 
 كه  راحقيقتيآيا شما  )32:8يوحنا (» .و حق را خواهيد شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد« :گويد مقدس مي

تر و  نبايد فراموش كنيم كه شيطان از ما عاقل شناسيد؟  است شما را از ترفندهاي وحشتناك شيطان آزاد كند مي رقاد
 قيقتحآيا كالم  .ستاتر از شيطان  تر است اما خدا قوي ، شيطان از ما قوي استاناترد اما خدا از شيطان ، استاناترد

  االهيقيي از انسانها تمايلي به شنيدن حقاشناسيد؟ خيل تواند شما را از قدرت شيطان نجات دهد مي را كه مي
به  تا كند تشويق مياو آنها را  .ب داده استفري؟ زيرا شيطان آنها را ايل به شنيدن حقيقت نيستندمچرا آنها . ندارند

با اين  ».حقيقت تلخ است «. نيستمطمئن باشيد كه گوش كردن به حقيقت هميشه خوشايند. روغ اعتماد كنندد
حقيقت خدا . وجود اگر حقيقت كالم خدا را بدانيد و به آن ايمان داشته باشيد از قدرت شيطان در امان خواهيد بود

  !  حقيقت را بدانيد و به آن ايمان داشته باشيدايد اينباما . ت انسانها را از فريب شيطان آزاد كندقادر اس
ها را بيازمائيد كه  اي حبيبان، هر روح را قبول مكنيد بلكه روح« :گويد گوش كنيد به آنچه كه كالم خدا مي

نبوتها را خوار مشماريد « )1:4اول يوحنا (» .اند ان بيرون رفتهاز خدا هستند يا نه، زيرا كه انبياي كذبه بسيار به جه
اول تسالونيكيان (» .نماييدهمه چيز را تحقيق كنيد و به آنچه نيكوست متمسك باشيد از هر نوع بدي احتراز 



كنيد؟ آيا  مياند بدانيد؟ آيا شما كالم حقيقت را درك  آيا واقعاً مايل هستيد آنچه را كه انبياء خدا نوشته )22و20:5
  شما با تمام وجود به آن ايمان داريد؟

. باشيدهمراه با ما كنيم تا در برنامة آينده  از شما دعوت مي. ه برنامة ما گوش داديد سپاسگذاريمباز اينكه 
 امروز مطالعه كرديم ي كهوضوعاتماگر در مورد  »خدا چگونه جهان را خلق كرد؟ «:برنامة بعدي ما اين استوضوع م

  . براي برنامه طريق عدالت بنويسيدسؤال خود را  داشتيد، يسؤال
 اي در مورد وعدة عالي. خدا به شما بركت بدهد. ر خدمت شما باشيمدبرنامة ديگري با ما منتظر هستيم تا 

  :كنيدكه در كالم او آمده تفكر 
  
  )32:8يوحنا (» .شناخت و حق شما را آزاد خواهد كردد و حق را خواهي«

  


