شیطان حقیقی
نویسنده:دانکن هیستر
ترجمه به فارسی توسط:فرشید حشمتی
شيطان  ،گناه  ،يا شر
من باور دارم اکثر مردم به اين چيزها فکر ميکنند و در بعض ی مواق ع در زندگيش ان ج واب خ وبی
براي اين سؤال ت شان ندارند
اين مسئله را در کت اب مق دس برس ی کني د زي را م ن کت اب مق دس را ب ه عن وان کلم خداون د ب ه ش ما
توصيه ميکنام
.در ميان صفحه ا ت کتاب مقدس جواب های درس ت اين گونه سؤال ت نهفته اس ت
از قصد يا ناخود آگاه ممکن اس ت بپرسيم ،من چه ميخواهم؟
کت اب مق دس ب ه م ا تعلي م ميده د ک ه کلم ه ش يطان ب ه معن ی دش من اس  ت و در عم ل ش يطان وج ود
.خارجی ندارد،و به عنوانه يک شخص در جهان هستی وجود خارجی ندارد
بله اين درس ت اس ت.اينجا اژدها يا هيول يی با  7سر و ده شاخ وجود خارجی ندارد و به عنوان يک
.شخص در جهان هستی ناميباشد
:تمام شرير ها در زندگی ما تح ت کنترل خدوند مجاز ميباشند و گناه
.بله گناه.بزرگترين مشکل ما،و گناه در نهاي ت از درون قلب خوده ما بيرون ميآيد.فکر خود ماس ت
.در واقع شيطان خود ما هستيم
.و همانطور که ميگويم ما بزرگترين دشمن خودمان هستيم
مبارزه با خود شر و گه در اين پ ايين روي زمي ن وج ود دارد و اي ن مب ارزه در بي ن انسانهس  ت،در
قلبهايشان
.و افکارشان
ولی در بيرون در کوچه و خيابان در آنجا ديدگه های متفاو ت و بسياری وجود دارد
.مردم به طور وحشتناکی در اشتباهند
ببخشيد نظر شما در رابطه با شيطان چيس ت؟
شيطان ؟ اوه،هيچوق ت در باره اون فکر نکردم.به هر حال تصور ميکنام ش بيه فرش ته اي باش ه ک ه
.از طبقه نود و نه سقو ت کرده باشه .اما...من الن کار دارم بايد برم
.باشه
ببخشيد نظر شما در رابطه با شيطان چيس ت؟
چی؟شما چی گفتيد،شيطان؟
بله همينطوره

شيطان،شيطان،ميدونی من چيزی در بارش ناميدونام،يه اتفاقه بدی که ميتونه براي م ردم خ وب ي ا
.بد بيفته
.متشکرم از وقتتون
ببخشيد نظر شما در رابطه با شيطان چيس ت؟
.متأسفم ،نظری ندارم
.متشکرم
ببخشيد نظر شما در رابطه با شيطان چيس ت؟
اگر شما به خدا و مذهب معتقد باشيد،پس بنابرين به آن طرف مذهب نيز متقديد
اگر شمابه خدا به عنوان خوبی متقديد پس شما همچنين اعتقاد خواهيد داش ت به قسم ت ديگره قضيه
.که همان شيطان يا پليدی اس ت نيز اعتقاد داريد
ببخشيد نظر شما در رابطه با شيطان چيس ت؟
.شيطان ؟خوب،گناه ،شر ،شرار ت،يا يه چيزی شبيه به اينها
.متشکرم
ببخشيد نظر شما در رابطه با شيطان چيس ت؟
.خوب من فکر ميکنام شيطان يک شخص بسيار ستمگر اس ت،و پادشاه اژدها ها و هيول هاس ت
.متشکرم
ببخشيد نظر شما در رابطه با شيطان چيس ت؟
ممم
.نميتوانم تصورکنم چی ميتونه باشه کلمه شيطان
.متشکرم
در بي رون در خياب ان هم ه ج ور س ؤالتی وج ود داره،ام ا وق تی م ردم عميق تر ش روع ب ه ص حب ت
.ميکنند،درک سنتی ميرسند
منظور من اينه در افکار استاندارد مردم شيطان يک فرشته بوده در باغ عدن ج ايی ک ه آدم ب وده،و
.آدم رو به به انجام گناه وسوسه کرده
.و آنها را در گناه رها کرده
.و همه گناهان در اثر اشتباه ت اوس ت
.و در حال حاضر مسئول تمام شرار ت ها و گناهان بر روي زمينه
خدا به عنوان يک شخص خوب و شيطان به عنوان يک متضاد ميباشد
نظرا ت مردمی در مورد شيطان در حقيق ت به مقياس يک جواب يک دلری هس ت به سؤال ت يک
.ميليون دلری
.از آنجا که شايد شر،يا همان گناه از جمله سخترين مسائل در کل تجربه انسانی ما باشه
م ردم از هم ه ج ای دني ا ب ه ي ک ن تيجه ميرس ند و اي ن اس  ت نظري ه اس تاندارد م ردم در رابط ه ب ا
.شيطان
:در اينجا جان ت را داريم از کشور نيوزيلند

يکی از سوال ت من هميشه اين بوده،چه وق ت شيطان خطا کرد؟
قبل از آفرينش جهان؟
قبل از آفرينش آدم؟
يا پس از آن؟
يا در آن زمان که در کتاب مکاشفه پيشگويی شده؟
در زمان نوح؟
يا وقتی پسران خدا با دخترن آدم ازدواج کردند ؟در کتاب پيدايش باب 6؟
:سونيا مترجم از کشور فرانسه
چگونه ميتوان اثر معنوی و مثب ت شيطان را توضيح داد؟
! کتاب مقدس در اين مورد صحب ت ميکند،و ميگويد :انسان به شيطان تحويل داده شد
.بنابر اين ممکن اس ت آنها توهين به مقدسا ت را نياموخته باشند
:در اول تيموتاوس آمده که
خلصی از شيطان در نتيجه تخريب گوش ت امکان پزير

اس ت.
.و همچنان در اول قرنتيان باب 5

.مطمئنا همه اينها فقط باعث وجود آمد گناه ميشود
در منظور از شيطان صرفا به شيطان اشاره دارد،نه به برخی از کيهان ها در بوجود آمدن گناه ان
.ما
:چارلز از کشور نيجريه
حدس ميزنام اکثر افريقايی ها بر اي ن ب اور هس تند ک ه ش يطان ب ه ص ور ت فيزيک ی وج ود دارد،ام ا
:سؤال من اينه که
دفاع ما در برابر شيطان چيه؟
چرا شيطان ميترسه از اينکه ما کتاب مقدس رو مطالعه کنيم؟
،آوردن نام مسيح -گرفتن غسل تعميد،همراه داشتن صليب،کشيدن صليب،و حتی فريبندگی خواندن
.و خيلی چيزهيه ديگر در بسياری از کليسا ها پيشنهاد شده و تعليم داده ميشود
:دانلد از کشور چين
.اعتقاد به شيطان در چين خيلی در ميان مردم محبوب اس ت
،حتی در ميان مسيحيان
ولی در عبرانيان ب اب  2-14آم ده ک ه عيس ی مس يح ش يطان را ب ر روی ص ليب ن ابود و ميخک وب
.کرد
پس در صورتی که شيطان مس ئول گن اه و پلي دی باش د،چطور گن اه و پلي دی در جه ان م ا رو ب ه ب ه
.افزايش اس ت
و شيطان بر رويه صليب نابود شده بود،به چه معناس ت که هنوز زنده اس ت و فعالي ت ميکند؟

چگونه در روز آخر ميتوان د م ورد قض او ت ق رار بگي رد،در ح الی ک ه ب ر روی ص ليب ن ابود ش ده
اس ت؟
:جاش اهل فلوريدا ی امريکا
من واقعا در اشتباه هستم ب ا اي ن عقي ده ک ه فرش تگان از آس مان ب ه زمي ن آمدن د،و انس ان را وسوس ه
.کردند و در گناه انداختند،و يا اينکه آنها به فرمان خدا مجازا ت شدند
اگر آنها به فرمان خدا مجازا ت شدند،و پايين آمدند،پس چرا بشري ت بايد از آنها رنج ببرند؟
مانند يک تنبيه روانی ميمونه که تفنگ مسلح به اونها بدی و اونها رو برای مجازا ت بفرستی
.به بيرون از اطاق دادگه،به زمين بازی در مدرسه اي که محل آموزشه
:کوين از کشور برزيل
خوب،اگه خدا قدر ت مطلق باشه ،منو رها ميکنه درون اطاقی با شيطان که من با اعتقاد بشوم؟
آيا اگر فرض کنيم خدا  % 50ق در ت باش ه و  % 50ديگ ه ش يطان،و آنه ا در آس مان مب ارزه کنن د،اين
.براي من مفهومی نميتونه داشته باشه
:گای از افريقا جنوبی
آيا ما ميتوانستيم در گناه باشيم،اگر شيطان وجود نداش ت؟
.اگر نه پس بدون شک رنج بردن و مجازا ت ما در برابر گناهان غير منصفانه اس ت
اگر اينطور باشد ،تا چه حد شيطان مسئول گناهان ما اس ت؟
به هر حال آيا ما گناه ميکنيم؟
:استيون،حسابدار،از کشور انگلستان
.خيلی از نويسندگان مسيحی مدعی اين هستند که :خدوند اين اجازه را به شيطان داده اس ت
پس از آن ما بار ها در کتاب مقدس خوانديم که شيطان يا همان پليدی ميآيد
آيا از طرف پادشاه و به عنوان فرستاده او؟
.در کتاب اشعيا  45کامل اين مسئله روشن شده اس ت
تاريکی و روشنايی ه ردو ب ه معن ی خداون د و پلي دی ي ا هم ان خ وب و ب د ه ر دو از ط رف خداون د
.اس ت
.ميکا  1ميگويد :شيطان از طرف پادشاه به شهر ارشليم فرود آمد
:جان تاجراز کشور نيوزيلند
اگر شيطان به عنوان يک شخص وجود داشته باشد ،ک ه ق در ت انح راف انس انها و وسوس ه آنه ا را
،در انجام گناه داشته باشد
او بايد قدر ت و دانش عظيمی داشته باشد،بنا بر اين سؤال من اينه که :او اين قدر ت و اقتدار
را از کجا درياف ت کرده؟
.مطمئنا از طرف خداوند
.از همه اينها گذشته،کتاب مقدس ميگويد:تمام قدر ت ها از سوی خداوند ميباشد
اگر شيطان ظاهرا از آسمان سقوط کرده باشد،آيا واقعا خداوند شيطان را با تمام اين قدر ت و اقتدار
بر روی زمين فرستاده؟

.متشکرم
من ميتوانام سؤال ت بسياری از اين جمل ه اض افه کن م.م ن تع داد زي ادی از آنه ا را از طري ق ايمي ل
درياف ت ميکنام،براي پاسخگويی ميتوانيد به وب ساي ت م ا مراجع ه کني د و س ؤال ت خ ود را مط رح
.کنيد
www.realdevil.info
مايل هستم يکی از اون ايميل ها رو براتون بخوانم:
آيا شيطان يا اين دسته از فرشتگان ميتوانند توبه کنند؟
آيا او در حال حاضر دارای اراده آزاد اس ت؟
آيا او تا کنون دارای اراده آزاد برای انتخاب بوده اس ت؟
آيا او در ابتدا از ماهي ت و الوهي ت خداوند در آسمان برخوردار بوده اس ت؟
اگر آدم بعد از انجام گناه ميتوانس ت توبه کن د پ س چ را ش يطان و فرش تگان گناهک ار نميتوانن د ت وبه
کنند؟
همانطور که ميلتن مشاهده کرد در بهش ت گمشده انسان بايد فيض را پيدا کن د و در جس تجوی في ض
.باشد
.نه چيز ديگر
:سؤال ت بسياری از من پرسيده شد ،و من ميخواهم بگويم در واقع کتاب مقدس چه ميگويد
.عهد عتيق به زبان عبری نوشته شده اس ت،و کلمه عبری شيطان به معنی دشمن ميباشد
:گوش ميکنيم به صحب ت های کسی که تخصص در کتاب مقدس به زبان عبری دارد
از دوران باستان همواره اين ايده وجود داشته که نوعي شرير وجود دارد،که باعث تمام گناهان م ا
.در جهان ميباشد
.آنها آن را شيطان نام بردند،که به معنی دشمن ميباشد
.که در زبان عبری با کلمه شاتان آورده شده،که به عنوانه يک کلمه معنی بد يا خوبی را ندارد
.در عهد جديد،کلمه ساتان نيز استفاده شده
اما اگر ما به عهد جديد نگاه کنيم،در انجيل متی باب  16آيه  21آمده ک ه:از آن زم انی ک ه عيس ی ب ه
:سادگی شروع به گفتن به شاگردن خود کرد،و گف ت
من بايد به ارشليم بروم و از معلمان ق انون و م ذهب رن ج بس يار ب برم.م ن ب ه پيش واز م رگ خ واهم
.رف ت و بعد از  3روز از ميان مردگان بر خواهم خواس ت.و زنده خواهم شد
:پترس حرف او را قطع کرد و با اعتراض گف ت
.پادشاه ما هرگز برای تو چنين اتفاقی نخواهد افتاد
.عيسی به او گف ت :دور شو از من ای شيطان
.چرا مانع من ميشوی،اين افکار از سوی شما نيس ت و انساني ميباشد
در زمانی که عيسی پترس را شيطان خطاب کرد او بر اين نظر نبود ک ه پ ترس ي ک هي ول س  ت ب ا
.دم دراز و شاخ های بزرگ
.اما اغلب در کتاب مقدس در هر دو عهد،جديد و قديم ،اين نظريه را داريم که گناه از درون ماس ت

.و آن اس ت دشمن و شيطان بزرگ
به همين دليل اس ت که افکار و کلما ت ما از ذهني ت ما سرچشمه ميگيرد ما را محکوم ميکند
:پولس در نامه روميان باب  7آيه  15ميگويد
من اختيار عمل خود را ندارم،زيرا هر چه ميکوشم کار درستی را انجام ده م نميتوانم،بلک ه ک اری
.را انجام ميدهم که از آن متنفرم
م ن ب ه خ وبی مي دانم ک ه آنچ ه ميکن م اش تباه اس  ت و وج دان م ن ني ز نش ان ميده د ک ه خ وب ب ودن
.شريع ت را تصديق ميکنم
.اما کاری از دستم بر ناميآيد زيرا کننده اين کار نيستم
.اين گناه ،درون من اس ت ،و مرتب مرا وادار ميکند که اين عمل را انجام دهم
.زيرا او از من قويتر اس ت
.پس گناه از سوی شخص خارجی به نام شيطان نيس ت
.او در مورد گناه من در درون من حرف ميزند
.او شخصی خارجی و بيرنی نيس ت،که گناهان ما را انجام ميدهد
.منبع گناه درون ماس ت
.در واقع اين شهوا ت ماس ت که ما را رهبری ميکند،به سوی گناه
.گاهی وق ت ها اين کلمه برای توصيف سيستم بزرگ مخالف به کار برده ميشه
بنا بر اين در مکاشفه باب  2ميخوانيم که:شيطان بر تاج و تخ ت پرگاموس
نشسته اس ت.به طور واضحی اشاره ميکند به تاج و تخ ت و قدرتی که روميان
.داشتند،در مرکز شهر پرگاموس
.منظور من را متوجه شديد که چطور مردم به طور سنتی شيطان را ميشناسند
.چيزی به نام تاج و تخ ت پرگاموس وجود ندارد
.و بزرگترين مشکلی که ما داريم:بزرگترين دشمن ما همان شيطان يا تمايل ت خود ما به گناه اس ت
.اجازه بدهيد تا برايتان روشن کنام اين مسئله رو که گناه از درون خود ما منشا ميگيره
.پيشنهاد ميکنم به انجيل متی :باب  7آيه  15مراجعه کنيد
.هيچ چيز هرخارجی و بيرونی نجس نيس ت،و ما را آلوده نميکند
:بلکه چيزهای درونی اس ت که ما را به گناه مياندازد و آلوده ميکند .مثل
دروغ،بی عفتی،دزدی،آدم کشی،زنا،طمع مال ديگران،شرار ت،فري ب و تقل ب،شهو ت،حساد ت و
بدگويی،غيب ت،خود پسندی و هر گونه
.حماق ت ديگر که از درون ما و قلب ما سرچشمه ميگيرد ما را نجس ميسازد
اجزه بدهيد در اين رباطه به جيمز باب  1آيه  13تا  15مراجعه

کنيم.

.هر انسانی وسوسه ميشود
.وقتی که شهو ت او بر او غلبه کند
.در نتيجه شهو ت منجر به گناه ميشود.و گناه رشد ميکند،و مرگ را به ارمغان ميآورد

من با مردمی که با مواد مخدر مبارزه ميکنند زياد کار کردم،اينجا در کشور ليتوانی اعتياد به الکل
.يکی از مشکل ت جدی اس ت
بسياری از معتادين بر اين باور هستند که توسط يک نيروی خارجی کنترل شده اند و ب ه دام اعتي اد
.افتاده اند،که آن را شيطان مينامند
در واقع ما مشکل را شناسايی کرديم،اي ن فک ر انس ان اس  ت ک ه باي د تب ديل ش ود،و م ا باي د مس ؤلي ت
 %100اعمال و گناهانمان را
.بر عهده بگيريم
.کليد موفقي ت بسياری از مبارزاتی که من مشاهده کردم،همين اس ت
الهيا ت کتاب مقدس آموزش های پ ر ق درتی را در عم ل ش امل ميباش د،که ب رای دگرگ ونی بني ادی
.ذهن و زندگی بشر در عمل در نظر گرفته شده اس ت
.به همين دليل اس ت اهمي ت دارد که ما چه اعتقادی داريم
.به دليل اينکه آموزش های کتاب مقدس زندگی ما را تح ت تأثير قرار ميدهد
.به همين دليل اس ت که برداش ت صحيح از اين مسائل حائز اهمي ت اس ت
،اعتقداتی که شما داريد نشان دهنده همان زندگی اس ت که شما داريد،دقيقا همان چيزی که هستيد
.يک فرد به شباه ت همان چيزی اس ت که به آن اعتقاد دارد
افرادی که طرز فکر اکثرمردم در رابطه با شيطان رد کردند و آنها را باطل شمردند،دارای آزادی
.واقعا بزرگی هستند
جاش:اين برای تو چه معنی در عمل داش ت،آيا در مورد شيطان همه چيز را بدرستی متوجه شدی؟
.بله من فکر ميکنم برای من اين مسئله يک انتخاب واقعيه
.پس اونجا يک چيز ديگه که از من قدرتمندتر بود،منو متوجه اين کرد که من ميتونستم انتخاب کنم
.انتخاب های حقيقی ،اختيار حقيقی
.اين چيزها مثل يک نردبان برای رسيدن به ستاره اس ت
:آزادی واقعی
.جان شما نوشته ها و صحب ت های زيادی داشتی،در رابطه با بخشش
آيا متوجه شدی شيطان اثر گذاشته روی فکر تو در مورد موضوع بخشش همه؟
.به طور حتم همينطوره،در واقع اين يک تفاو ت خيلی بزرگه
.يک باره به خودمون اجازه ميديم و ميگيم شيطان باعث شد من اينکار را بکنم
.پس ما امتناء کرديم از قبول مسؤلي ت اشتباه ت خودمون عليه ديگران
.منظور من اينه براي بخشش مردم ما بايد روبرو بشيم با کاری که اونها انجام دادند
.نه فقط ببخشيم اونهارو
.اگه ما بگيم،خوب شيطان باعث شد اون کار رو در حق من انجام بده،بخشش اون خيلی سختره
.تصور کن اون کاري و که اون در مقابل شما انجام داده و بعد اونو ببخش
من فکر ميکنم که ما نياز داريم اعتقادی رو ک ه مس يحييان ارت دکس در رابط ه ب ا ش يطان دارن د رو
.ترک کنيم

:دانلد،و ديدگاهی از چين
نظر شما چيس ت؟
من در مورد اين مسئله زياد فکر کردم،به نظر ميرسه ما به راحتی مردم را اهريمن جلوه ميديم،ما
.گناهان و اشتباها ت خودمان را به آنها انتقال و اختصاص ميدهيم
ايران،امريکا را شيطان بزرگ خطاب ميکند اين به اين معنی اس ت که ما ميگوييم م ردم،دم و ش اخ
.دارند
.ولی مردم فقط مردم هستند،نه بيشتر و نه کمتر
.بايد با حقيق ت با خطاهای خودمان برخورد کنيم،خطاهای ما به عنوان خطا های يک انسان
از حقيق ت ها دور شديم،بايد مقابله کنيم با افکاری که صحيح نيس ت و م ردم را رهنم ائی کني م ب ه آن
.چيزی که بايد باشند
اگر بر آن فرضيه باشيم برخی از آنها همان عروسک هايی هستند
.که ما آنها را شيطان خطب ميکنيم
.بسيار جالبه جان ت ،پنی ،افکار شما
اين آيه را از جيمز من خيلی دوس ت دارم،جيمز 4:7
.در برابر شيطان مقاوم ت کنيد،و او از شما فرار خواهد کرد
.قدر ت مقاوم ت در برابر گناه در درون ماس ت
.و پيروزی بر گناه با مقاوم ت بر گناه آسان تر ميشود
:در نهاي ت،چرلز
.من فکر ميکنم شيطان درونی کامل بين ما رايج اس ت
ب ه دلي ل اينک ه از دور روی کش مکش ه ا و ن زاع ه ای م ا بي ن افک ار و ط بيع ت درون ی م ا تمرک ز
.ميکند
.او ديدگه ما را بهتر و ديدگاه ديگران را بدتر ميکند
.در حقيق ت ميخواهم بگويم اين ما را به يک انسان با ديدگاهی بهتر تبديل ميکند
.او ما را از گناهی که روی زمين انجام داده بوديم شرمنده ميکند
.متشکرم
من کارم را با دوستم ج وريس انج ام دادم،م ن از او ميخ واهم ک ه ي ه کم ی ديگ ه برام ون از داس تان
.های معنوی بگه
بل ه ،پي ش از اي ن در م ن اي ن وض عي ت وج ود داش  ت،که م ن ش يطان رو ب ه عن وان ي ک ش خص
.ميشناختم
من فکر ميکردم هر گاه کار ب د ي ا گن اهی انج ام مي دهم،از س وي م ن نيس  ت ،بلک ه از س وی ش يطان
.اس ت
.اما با گذش ت زمان،متوجه شدم که هيچ شيطانی به اين معنا وجود ندارد
سيدم که گناه از درون ما مي آيد،و بايد خودمان را کنترل کنيم
.به اين نتيجه ر ي
.در زمانی که من واقعا زندگی و وضعي ت مناسبی نداشتم،

و نهايتا وقتی فهميدم که همه چيز در درون دستهای م ن اس  ت،حس ک ردم ک ه زن دگيم به تر ش ده،و
.زندگی من  180درجه تغيير کرده
.من شغل و دوستانی پيدا کردم خودم را پيدا کردم،چيزی که ميتواند رويا ی هر کسی باشد
مهمترين درس برای من،قبول ک ردن مس ؤلي ت کام ل ک ار ه ای خ ودم ب ود،نه س رزنش ک ردن هي چ
.موجودی شبيه به شيطان
،زندگی من الن بهتر اس ت
.بنابر اين يکی از مشکلتی که من در رابطه با شيطان متوجه شدم کوچک شمردن گناهان اس ت
.منظور من اين اس ت که من آدم های زيادی رو پيدا کردم که معتاد به مواد مخدر بودند
کسانی که متقاعد شده بودند،که قادر به ترک الکل و مواد مخدر نيستند،زيرا فکر ميکردند که تح ت
،کنترل شيطان هستند
اما وقتی به آنها ميکوييم که ش يطان واقع ی در وج ود خ ود شماس  ت،و دش من واقع ی خ ود ت هس تی
.آنها اين حرف را جذاب ميدانستند و قبول ميکردند
.و در پذيرفتن مسؤلي ت اين بسيار مفيد اس ت
م ا م وارد زي ادی را داش تيم ک ه واقع ا زن دگی م ردم تغيي ر ک رده ب ود ،بع د از اينک ه مت وجه ش يطان
.واقعی شده بودند
آيا شما فکر ميکنيد که آنها مسؤلي ت اشتباهاتشان را به شيطان انتقال ميدهند؟
بله ،آنها به من ميگويند و فکر ميکنند که اشتباهتش ان از ط رف خودش ان نيس  ت .و آن اش تباها ت از
.جانب شيطان اس ت
.اما به يک باره درک ميکنند که هيچ شيطانی وجود ندارد
.شيطان من هستم و آنها با فهميدن آن تغيير ميکنند
با قرار دادن همه اين تجربيا ت در ق وانين کت اب مقدس،م ن ب ه پيام د ه ای ي ک آي ه از کت اب مق دس
.کمی بيشتر فکر ميکنم
.عبرانيان باب  2آيه 14
از آنجائی که فرزندان خداوند ،از گوش ت و خون هستند،بنابر اين مسيح نيز به اين شکل در آمد .ب ه
.طوری که او با مرگ خود بر مرگ تسلط پيدا کرد
همه کسانی که در اين ميان ترس از مرگ داشتند و همه زندگيشان
.در اسار ت بودند،بنابر اين مسيح ،به شکل ما شد .و برای نابودی شيطان مرد
.روميان باب  8آيه 3
ميگويد که خدا با فرستادن پسر خود  ،به شباه ت يک انسان گناهکار،ب ه ش کلی ک ه م ا هس تيم ،گن اه
.انسان گناهکار را محکوم کرد
.اين نشان ميدهد که شيطان و تمايل به گناه به طور طبيعی در درون ما به يک شکل هستند
:اين آيه در عبرانيان باب  2ميگويد
:شيطان قدر ت مرگ را داراس ت .اما روميان باب  ،6آيه  23ميگويد
اغلب گناه قدر ت مرگ را داراس ت

.اما عبرانيان  2ميگويد،آن پليد قدر ت مرگ را داراس ت
،بنا بر اين شيطان و گناه در موازا ت به يک معنا و مفهوم هستند
.در آخر  ،گناه بزرگترين اتهام ما اس ت
.گناه شما بزرگترين اتهام شماس ت
.و گناه من بزرگترين اتهام من اس ت
.بزرگترين دشمن من ،و بزرگترين رغيب من اس ت
:اول يوحنا باب 3
:به سوی پايان عهد جديد،به ما ميگويد
.گناه و شيطان در موازا ت هم هستند ،به اين منظور پسر خدا آمد ،که کار شيطان را نابود کند
.اما نگاهی ديگر مي اندازيم به قسمتی ديگر از کتاب مقدس
:اول يوحنا باب  ،3آيه 5
.عيسی مسيح برای اين آمد که گناهان ما را،از ما دور کند
.در اينجا فقط آمده ،او براي نابودی کار شيطان آمد
بنا بر اين گناهان ما کاری اس ت که،شيطان انجام داده.و گناه از کجا آمده؟
در کت اب مق دس خوان ده ب وديم ک ه ،از درون م ا و م ا باي د مس ؤلي ت کام ل گناهانم ان را ب ه عه ده
.بگيريم
.و در واقع همه شما توسط تجربياتتان اين را ميدانيد اگر صادق باشيد
اگر ما در واقع بر اين باور باشيم که عيسی مسيح با مرگ خود بر شيطان غلب ه ک رده ،هم انطوری
که کتاب مقدس به ما مي آ موزد ،اگر ما بررسی کنيم ،صليب مسيح را خ واهيم دي د ک ه ق در ت گن اه
.را داراس ت
قدر ت شيطان در آخر يک بيگناه را بر روی صليب به قتل رساند و اگر ما توجه کني م ،خ واهيم دي د
.که پيروزی نهايی بين همه ما که در او تعميد يافتيم به اشتراک گذشته شده اس ت
ممک ن اس  ت در اي ن رون د ترس ی نداش ته باش يم ،ح تی از ن تيجه نه ائی گناهانم ان ي ا هم ان م رگ،
.بخاطر اينکه گناه را عيسی مسيح نابود کرد
.و ما در او تعميد يافتيم
.من از اين فکر استفاده ميکردم که ما در طرز نگاهمان به شيطان بسيار تنها بوديم
ام ا خيل ی از متفک ران و نويس نده ه ای زي ادی را پي دا ک ردم کس انی ک ه ب ه ي ک ن تيجه مش ترک
.رسيدند
الن ما نيازی به پشتيبانی برای حقيق ت يا عمل ي ا فک ر قاب ل اح ترامی از س وی مردم ی ک ه ب ه ي ک
.شکل فکر ميکنند نداريم
.من اميدوارم همانطوری که اين موضوع برای من روشن شده،برای شما نيز همچنين بشود
ما فکر ميکرديم که پش ت به دنيا ايس تاده اي م در ص ورتی ک ه پش  ت ب ه تع اليم کت اب مق دس ب وديم در
.حقيق ت
.در يک سطح انسانی

.اگر شما مايل باشيد فهميدن و درک اين مسئله خيلی جذاب اس ت
.در پيرامون اين موضوع مطالعه کنيد که خيلی از مردم به يک شکل نتيجه گيری ميکنند
نگاهی مي اندازيم به يک نويسنده محبوب مسيحي ت
پا ئول تورنير
من تقريبا فکر ميکنم تمامی کتاب های درون قفسه و کتابخانه خودم را خواندم ،در تمامی اين کتاب
ها،او با يک طرز فکر آمده اس ت،مبارزه واقعی
.بين فکر انسان همان مبارزه نهايی بين گناه و عدال ت بين روشنی و تاريکی اس ت
پا ئول ت ورنير :ي ک نويس نده محب وب ب ود ،و اي ن موض وع ب زرگ در تم ام کت اب ه ای او ب ه چش م
.ميخورد
.در بين کتاب های که او نوشته ،يک کتاب خاص وجود دارد
ک ه ن ام آن خش ون ت درون ميباش د،اين بس يار ش بيه ب ه يک ی ديگ ر از نويس ندگان ج امعه ش ناس
فرانسوی کلد لی استرس
.کسی که به همان نتيجه مشترک رسيد
.در کتاب او به نام ذهن وحشی ،مشکل واقعی ذهن اس ت
.نه چيزی که بيرون از جسم ما وجود داشته باشد
.و يک مبارزه درونيس ت.و ما بايد مسؤلي ت کامل آن را بر عهده بگيريم
کتاب من با نام شيطان حقيقی و شما ميتوانيد آن را در وب ساي ت
www.realdevil.info
به آن دسترسی داشته باشيد.
اين کتاب بر گرفته شده از چند صد منبع توسط متکلمان ،روانشناسان و متخصصينی که همگی
بهمين نتايج دس ت يافته اند نوشته شده.
نيستيم.

ما در رد کردن ايده شيطان به عنوان يک شخص ،تنها
کتاب ديگری به نام واقعي ت شيطان و بسياری از متفکران را به اين نتيجه رسانيده اس ت.
اما اجازه بدهيد دوباره ياداوری کن ام،ما پش  ت ب ه دني ا برخاس ته اي م،و رو ب ه ت اليم کت اب مق دس
هستيم.
اما ما فقط به زبان انسانی ميگويم که:
خيلی راح ت مردم به يک شکل فکر ميکنند،بنا بر اين جمع بندی ميکنيم
به طور کلی ميخواهم بگويم که شيطان در فرضيا ت و ذهن اکثر مسيحيان برسی نشده اس ت.
وجود فرضيا ت برسی نشده در قلب و زندگی ما در جه ان بين ی م ا ب ه عن وان ي ک پرچ م قرم ز
برای ما برسی نشده باقيمانده اس ت.
ما در عصری زندگی ميکنيم که در آن،هر الگويی مورد برسی ق رار گرفت ه اس  ت،تمامی س ن ت
ها لغو شده اند.
پس به خاطر خودتان نگاهی به اين موضوع بيندازيد.
زي را اي ن خيل ی مه م اس  ت ک ه م ا مس ؤلي ت رفت ار هايم ان را ب ر عه ده بگيري م ،و در واق ع مب ارزه
.درونی خودمان را درک کنيم،و در نهاي ت ما برنده هستيم
به خاطر عيسی مسيح ب ه خ اطر اينک ه او ط بيع ت م ا را داش  ت و در نه اي ت ق در ت م رگ را در ه م
.شکس ت
ترجيح بدهيم با اين مسئله مواجه بشويم ک ه م ا بط ور ج دی گناهک ار هس تيم،و اي ن چي ز خوش ايندی

.نيس ت
.در نهاي ت ما دوس ت نداريم مسؤلي ت ها را بر عهده بگيريم
اما اين راه صحيح آزاديس  ت.اي ن حقيق  ت اس  ت ک ه عيس ی مس يح در ط بيع ت م ا غلب ه ب ر گن اه را ب ه
.اشتراک گذشته
.و ما ميتوانيم در آن سهيم شويم در تعميد با او و اين اس ت مژده انجيل او
ديگر.

بسيار ساده تر اس ت جلوه دادن تعداده کمی از مردم گناهکار تا سرزنش مردم
سولژ نيسيتين:شخصی بود که انعکاس بر پليدی را بيش از حدی که بايد تجربه کند تجربه ک رده
بود.
نقل قول از مجمع جزاير گولک که من مايلم برايتان به اشتراک بگزارم .
بسيار ساده اس ت فقط اگر:
لزم بود برای جدا کردن مردم گناهک ار از بقي ه آنه ا را ن ابود ک رد ،فاص له بي ن خ وبی و ب دی
درس ت مثل بريدن تکه اي از قلب انسان ها
ميماند،چه کسی حاضر اس ت تکه اي از قلب خود را ببرد.
بله جالبه.
شايد در حال حاضر به پايان يافتن اين مبحث فکر ميکنيد،يک استراحتی به خودت ان بدهي د.لطف ا
اين بحث را در اينجا رها نکنيد.
م ا اينج ا ب ه ص ور ت ج دی در م ورد مس يحي ت ب ه بح ث ميپردازي م ،چي زی ک ه م ا را ب ه
روشنفکری عرفانی ميرساند ،براي غلبه بر وسوسه های درونی.
برای داشتن ذهن مسيح کتاب شيطان حقيقی را به طور جدی مطالعه کنيد.
و فايل آن را ميتوانيد از ساي ت
www.realdevil.info
.درياف ت کنيد.و ميتوانيد به صور ت رايگان اين کتاب را سفارش دهيد
.و به خودتان استراح ت ندهيد تا زمانی که در عيسی مسيح تعميد نيافته ايد
.بنا بر اين پيروزی او بر گناه و مرگ به شما نيز تعلق دارد.بطور حتم همينطور اس ت
شما سؤال ت زيادی و شک و ترديد نا خوشايندی ممکن اس ت داشته باشيد ،و من متوجه اي ن مس ائل
.هستم ،در اين مورد دعا کنيد.و برای ما نيز به اين آدرس ايميل ارسال کنيد
info@carelinks.net
و اگر مايل به دانستن آن هستيد ،من دانکن هيستر هستم و اين ايميل شخصی من اس ت.
dh@heaster.org
برک ت خداوند بر شما باد

