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 شیطان 
شیطان در کتاب مقدس بھ روشھای متفاوت توصیف شده است. او را از جملھ: مار، فرشتھ نور، ستاره   

 د. صبح، زھره و فرمانده قدرت ھوا نام برده ان
معنی است کھ او دیگر در آسمان نیست   بھ ھمچنین شیطان را فرشتھ سقوط کرده نیز میخوانند. این   

 ار میکند.  بلکھ بر زمین ک
شیطان فرشتھ ای زیبا و قدرتمند بود کھ خود را ھمشان خدا میدید و بھ ھمین خاطر از آسمان رانده  

 .شد 
 ۱۵-۱۲:  ۱۴اشعیا  

 .دارد شیطان بر زمین پادشاھی  
 ارد.میگوید کھ شیطان پادشاھی د  ۲٦:  ۱۲متی  
ن پادشاھی قدرت از آن اوست. زمانی کھ شیطان از آسمان رانده شد، ھمراه پیروانش بھ زمین آمد.  آدر  

  .مینامیم. آنھا سعی بر این دارند کھ انسانھا را فریب دھند و بر آنھا مسلط شوند  این موجودات را دیو 
  .شدن و قدرت بر دنیا است، چون میخواھد ھمسان خدا باشد  ش پرستشیطان در پی 

آیا شیطان بر عیسی تسلط دارد؟  
 ۳۰: ۱٤یوحنا 
 ۳۱:۱۲یوحنا 

دیگر   االن  شیطان 
قدرتی بر ایمانداران ندارد. زمانی کھ عیسی بھ زمین باز گردد، شیطان را داوری خواھد کرد و در  

  .زمین شکستھ خواھد شد نھایت قدرت او بر 

؟ بر قدرت شیطان پیروز شد   چطور   عیسی 
 . شیطان عیسی را آزمود و از طریق وسوسھ سعی داشت عیسی را وادار کند تا بھ او گوش دھد 

 .بھ خدا. عیسی کالم را بھ عمل آورد  فقط  د، بلکھ ھیگوش ند  بھ شیطان ھویت.  ) ۱
 تسلط. تنھا خدا را بپرستید.  ) ۲
 یت. خدا را آزمایش نکنید. مسئول  ) ۳

او ھر بار با کالم خدا در مقابل   .عیسی ھیچ کدام از کارھایی را کھ شیطان از او خواستھ بود نکرد 
عیسی با انجام دادن آنچھ خدای پدر، کھ قادر مطلق است، از او خواستھ بود، بر  .  کلمات شیطان ایستاد 

 .شیطان غلبھ یافت 
چون عیسی، بھ خدای پدر اعتماد داشت و از  بھ یاد دارید کھ آدم و حوا بھ کلمات شیطان گوش دادند؟ 

لیت خود آگاه بود.   ت. عیسی از ھویت ، تسلط ،او اطاعت میکرد، شیطان قدرتی بر عیسی نیاف   و مسوٴ

فرمان پدر برای عیسی چیست؟  
 ۱۸، ۱۷: ۱۰یوحنا 

،  ۲۱،  ۲۰:  ۱افسسیان  
۲۲ 

 ۵-۱:  ۲افسسیان 

و حال شما، پیامد این برای شما چیست؟  
  ۱٤-۱۳: ۱کولسیان 

 شکست پادشاھی شیطان
درس  ۱پیروی بخش  

 

۱

۲

۳
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 مشق

  شرمندگی   آن   ھم   شما   شاید   اید؟  گریختھ  خدا  از  حوا   و  آدم  مانند   آیا   کھ  کنید   صحبت   خود   مربی   با
  خوانید   می  کھ  وقتی   چیست   شما   العمل  عکس.  بترسید   او   از   ھم  شما   شاید   یا   دارید   خدا  پیشگاه  در  را
ھمچنین از این طریق بر شیطان  آورید؟    بدست   را  چیزی   خدا  توانید نرد   نمی  خود   خوب   کارھای   با

عیسی بر شیطان در زندگی شما    چون  ھم نمیتوانید پیروز شوید ولی با ایمان بھ این مژده میتوانید 
 .  غلبھ یافتھ 

آیا قسمتھایی در زندگی شما ھستند کھ شیطان بر آنھا غلبھ یافتھ؟ برای پی بردن بھ این موضوع  
مراجعھ کن. آیا در زندگی خودتان قسمتھایی  ۱۳- ۱:    ٤  بار دیگر بھ آن سھ آزمون در لوقا   یک

را میبینید کھ عکس العملت با عیسی متفاوت باشد؟ دیدید کھ عیسی چگونھ بر شیطان پیروز شد.  
زندگی  ھر بار او کالم خدا را استفاده میکرد مطیع پدرش بود. بھترین روش پیروزی بر شیطان 

در اطاعت و وابستگی بھ خدا میباشد. شما ھم مانند عیسی انتخاب کنید کھ در نزدیکی با پدر  
 د. زندگی کنی

راجع بھ قسمتھای زندگیتان کھ احساس میکنید زیر سلطھ ھستید صحبت کنید. چیزھایی کھ بر  
ای دیگری از این  شما حاکمند بھ جایی کھ شما بر آنھا حاکم باشید. آیا ترسھا، کابوسھا و چیزھ 

 .قبیل ھستند کھ باعث آزار شما میشوند و زندگیتان را تلخ کرده اند؟ در این مورد صحبت کنید 

کرده اید را بھ حضور خدا ببرید؟    آیا آماده اید تا انتخاب کنید و نکاتی کھ راجع بھ آنھا صحبت 
 .دگیتان دارید را اعتراف کنید دعایی بنویسید و در آن بھ خدا، ایمانی کھ بھ قدرت عیسی در زن

ھمچننین بھ شیطان بگویید کھ قدرتش در زندگی شما بھ وسیلھ عیسی نابود شده است. این را با  
 مربیتان در میان بگذار و با ھم  

نماید و بیبینید کھ    این دعا را در کتاب دعایتان نگاھدارید و در درس بعد بھ آن رجوع.  دعا کن 
   ده.خدا چی کار را انجام دا

 ۴اصول 

قدرت  از  عیسی  از  پیروی  با  توانید  می  نیز   شما.  آمد   زمین  بھ  شیطان  شکست  برای  عیسی
وید. ش  رھا شیطان



 www.highimpactsupport.nl  | the defeated kingdom of satan  4 

۱۲: ۱۴  اشعیا  
درخشان صبح، چطور از آسمان افتادی!   رهٴ ای ستا۱۲

تو کھ بر اقوام مقتدر جھان پیروز بودی، چگونھ 
گفتی: «من بھ آسمان باال  در دلت می۱۳! سقوط کردی

روم و تخت شاھی خود را باالی ستارگان خدا   می
سازم و بر فراز کوھی در شمال کھ جای   برقرار می

روم  می ھا باالی ابر۱۴. نشینم اجتماع خدایان است می
 » .شوم و مثل خدای قادر مطلق می

 ۲۶:  ۱۲  متی
و اگر شیطان، شیطان را بیرون کند و انشعاب کند  ۲۶

 حکومت او چگونھ پایدار بماند؟ 

 ۳۰:  ۱۴ یوحنا 
گویم زیرا سردار  بعد از این با شما زیاد سخن نمی۳۰

 آید، او بر من ھیچ قدرتی ندارد  این دنیا می

 ۳۱:  ۱۲ یوحنا 
اکنون موقع داوری این جھان است و سردار این  ۳۱

 .شود دنیا بیرون رانده می

 ۱۳  -۱: ۴  لوقا
القدس از دریای اُردن بازگشت و  عیسی پُر از روح۱

و در آنجا شیطان او را  ۲ روح خدا او را بھ بیابانھا برد
کرد. او در  ھا آزمایش می مدت چھل روز با وسوسھ

 .گرسنھ شدآن روزھا چیزی نخورد و آخر  
شیطان بھ او گفت: «اگر تو پسر خدا ھستی بھ این  ۳

عیسی جواب داد: «نوشتھ ۴«. سنگ بگو تا نان شود
 ».کند شده است کھ انسان فقط با نان زندگی نمی

بعد شیطان او را بھ باالی کوھی برد و در یک چشم  ۵
و گفت: ۶ بھم زدن تمام ممالک دنیا را بھ او نشان داد

شکوه و جالل آن   مھٴ این قلمرو و ھ «تمامی اختیارات
را بھ تو خواھم بخشید، زیرا در اختیار من است و من  

اگر تو مرا ۷. توانم آن را بھ ھر کھ بخواھم ببخشم می
عیسی بھ او  ۸ ».آن خواھی شد مھٴ سجده کنی صاحب ھ

جواب داد: «نوشتھ شده است: خداوند، خدای خود را  
 ».پرستش کن و فقط او را خدمت نما

سپس شیطان او را بھ اورشلیم برد و بر بام عبادتگاه ۹
قرار داد و بھ او: «اگر تو پسر خدا ھستی خود را از  

زیرا نوشتھ شده است: او بھ  ۱۰ اینجا بھ پایین بینداز،
فرشتگان خود فرمان خواھد داد تا تو را محافظت 

 و نیز نوشتھ شده است: تو را در دستھای خود  ۱۱. کنند

خواھند داشت، مبادا پایت بھ سنگی نگاه 
 عیسی بھ او جواب داد: «نوشتھ شده ۱۲ ».بخورد

است کھ نباید خداوند، خدای خود را  
ھای   شیطان پس از آنکھ تمام وسوسھ۱۳ ».بیازمایی

 .خود را بھ پایان رسانید مدتی او را تنھا گذاشت

 ۱۸، ۱۷:  ۱۰ یوحنا 
را  پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود ۱۷

ھیچ  ۱۸. کنم تا آن را بار دیگر باز یابم فدا می
گیرد، من بھ خواھش   کس جان مرا از من نمی

کنم. اختیار دارم کھ آن را   خود آن را فدا می
فدا سازم و اختیار دارم کھ آن را باز بھ دست  

 » .آورم. پدر این امر را بھ من داده است 

 ۲۲،  ۲۱،  ۲۰: ۱ افسسیان 
کار بُرد،   عظیمی است کھ خدا بھاین ھمان قدرت  ۲۰

وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست  
و او را  ۲۱ راست خود، در جایھای آسمانی قرار داد

مافوق ھر سلطنت، اقتدار، قدرت، پادشاھی و ھر مقام 
دیگر کھ بتوان ذکر کرد، نھ تنھا در این دنیا بلکھ در  

ھمھ چیز را زیر پای  خدا ۲۲. دنیای آینده نیز، قرار داد
کلیسایی ۲۳ مسیح نھاد و او را رأس کلیسا ساختھ است،
گیرد و در   کھ بدن اوست و تمام وجود او را در بر می

 .سازد عین حال تمام کائنات را با حضور خود پُر می

 ۵  - ۱: ۲ افسسیان 
در گذشتھ، شما بھ علت خطایا و گناھان خود ُمرده ۱

گذاشتید و از   این دنیا قدم میھای کج   و در راه۲. بودید
ھای ھوا، یعنی ھمان روحی کھ اکنون  سردار قدرت

کند، پیروی  در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می
در آن زمان، ما ھمچون شما دستخوش ۳. کردید می

شھوات جسمانی و اسیر تمایالت و افکار نفسانی خود 
 بودیم. درست مانند دیگر آدمیان ما نیز طبیعتاً سزاوار

اما خدا آنقدر در رحمت و ۴. خشم و غضب خدا بودیم
بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت بھ ما کریم است  

اگرچھ بھ علت خطاھای خود ُمرده بودیم، ما را با  ۵ کھ
مسیح زنده گردانید (از راه فیض خداست کھ شما  

 ) .اید نجات یافتھ

 ۱۴،  ۱۳:  ۱  کولسیان
رھانیده و بھ  او ما را از چنگ نیرومند ظلمت ۱۳

ۀخدا بھ وسیل۱۴. پادشاھی پسر عزیز خود آورده است
 .تاو ما را آزاد ساختھ و گناھان ما را آمرزیده اس

آیات درس  ۴
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