
 

 پذر خذای – هشتم درش

 4242 یٕدُا اَجیم دفظی ّآی

 خذا طبیعی صفات

 خذا رات خصىصیات 

 ؟ شٕد يی دادِ َشاٌ يا بّ خذا بارِ در ْاییچیس چّ ْا آیّ ایٍ در کُیذ قرائث را 3-1:1 پیذایش

 اسث چیس ًّْ            یا آفریُُذِ خذا)  بٕد َشذِ آفریذِ چیس ْیچ ُْٕز کّ زياَی یعُی بحذا در(  1 آیّ) 
) 

  اسث          بصٕرت خذا(  2 آیّ) 

                خذا.  َیسث اَرژی یک خذا ، اسث بٕدٌ زَذِ يعُی بّ رٔشُی.                 خذا ( 3 آیّ) 

 .  اسث                       ییعُ اسث

 (االسرار مخسن)   ."اوتهاست بی آخر او، آخر  است؛ ابتذابی اول ، او اول"

 خذا یگاَگی  

 یکحا يا خذأَذ" یٕٓدیاٌ ای شٓادت ٔ" یکحاسث خذا" شٓادت ایٍ ، بیٍ فرقی چّ  ( 5-4:6 جثُیّ)  در

    ؟ دارد ٔجٕد" سث

 

   ؟ شٕد يی دادِ َشاٌ يا بّ آیّ ایٍ در خذا یگاَگی دربارِ عجیبی چیس چّ(  ۶:۸ قرَحیاٌ أل)  در

 

  : 29:29 جثُیّ

 

  خذا یگاوگی در اتحاد

   :  22-19:28 يحّی

 



   : 6-4:4 افسسیاٌ

 "آمذ اسرار از سه در یک و سه ایه است یکی" 

 ُمتِمایس شخصیت 

 دارد وجىد جا همه در ذاخ.  

   اسث؟ زياٌ ٔ يکاٌ از باالجر خذا آیا 

 

 ؟ بردارد را آٌ جٕاَذًَی آیا ، بسازد را سُگی جٕاَذيی کّ خذایی –  اوست دست در هاقذرت مهه   

 ". دْذ ًَی اَجاو خٕد رات يخانف عًم أ" 

 دسث در قذرجٓا ًّْ یعُی ، ْسحُذ أ قذرت يُاسب کّ دْذ اَجاو را کارْایی جًاو اسث قادر خذا
 أسث

 اسث داَا ٔ آگاِ چیس ًّْ بّ أ  - آگاهی  . 

    کُذ؟يی گُاِ آدو کّ داَسثيی خذا آیا      

 4:41 یااشع  داَذ؟يی را آیُذِ خذا آیا      

    24-23:4 یٕدُا – دارد رٔح خذا -

  ؟اسث يطهق خذا بٕدٌ ٔادذ آیا  -

    ؟ دارد ٔجٕد جا ًّْ رٔح آیا    

 ."است محذودوشذوی و وامحذود قذرت، و داوش، زمان، چارچىب، در خذا"

 (۷۳۱ يسیذیث، ْایآيٕزِ يعرفی)

 خذا اخالقی صفات

 اسث قذٔش خذا  

 16-13:1 پطرش أل 

 اسث؟ خهقث ًّْ از جذا خذا، یثقذٔس آیا   

 دارد؟ ٔجٕد بٕدٌ يقذش ٔ قذٔش بیٍ فرقی چّ  -   ۷۶:۷ پطرش أل   

 آفریذ؟ را شیطاٌ خذا آیا  



  آفریذ؟ را گُاِ خذا آیا   

 بٕد گُاِ بی ٔ کرديی زَذگی يقذّسی جای در خذأَذ دسحٕر از پیجی سر از قبم آدو – يٓى َکحّ

 .  یآفرد را فرشحگاٌ ٔ آدو َیکٕیی در خذا.  بٕد گُاِ بی أ یعُی

  

 دارد يذبّث خذا 

  17-15:3 یٕدُا ٔ 12-8:4 یٕدُا أل

 ؟ دارد َیاز اَسآَا بّ خذا آیا 

 ؟ دارد دٔسث را اَساٌ خذا چرا 
 

 دارد عذالت خذا  

  .  کُذيی قضأت  طرفاَّ بی ٔ يُصفاَّ أ.  دْذيی َجاوا را درسث عًم ًْشّ أ. اسث َیک یعُی       

 . َذارد ٔجٕد خذا در کّ چیسی از َّ آیذ،يی خذا رات از عذانث

 است دسترش در و عظیم خذا . 

 شٕديی ساکٍ اَساٌ در خذا.   

 ٔکُذ زَذگی يا دل در ٔ جا ًّْ در جا آيذ أ ايا کُذ زَذگی يکاٌ یک در جا َیايذ ا  . 

 خذا با يکاَی ْر ٔ نذظّ ْر در جٕاَیى يی يا ، اسث آگاِ ٔ داضر خذا یعُی اسث، زَذِ أ

 (  خذا با کردٌ صذبث یعُی کردٌ دعا)  کُیى صذبث

ُِٕٓ اسى  "ْسحى آَکّ ْسحى" – یَ

 شًا َسد يرا شًا اجذاد خذای کّ بگٕیى ٔ برٔو اسرائیمبُی َسد بّ يٍ ٔقحی»: گفث خذا بّ يٕسی   13

 «بگٕیى؟ چّ آَٓا بّ چیسث، أ اسى کّ بپرسُذ يٍ از آَٓا ٔ اسث دِفرسحا

 فرسحادِ شًا َسد يرا شٕديی َايیذِ ْسحى کّ أ بگٕ اسرائیمبُی بّ. ْسحى آَکّ ْسحى»: فريٕد خذا   14 

 ( 14-13:3 خرٔج.      ) اسث

 کرد آشکار را خٕد شخصیث خذا  

      ۷:۶۶ اشعیا 

 

 ّخذا َقش  



  12-11:29 اريیا 

 11     

 12      

 شٕدًَی غافهگیر خذا  . 

  َیسث؟ طٕر ایٍ ذاخ

 اسث زَذِ ٔ پاک یعُی اسث َٕر أ ٔنی.  َیسث ژیاَر یک خذا . 

 َیسث فریب ْیچ أ در ٔ يقذش چٌٕ کُذًَی يکر ذاخ  . 

 اسث دسحرش در يا برای ٔنی َیسث دٔر خذا . 

 دارد یصشخ ترا ٔ اسث شخص ٔنی َیسث شخص بذٌٔ ذاخ  . 

 ْى ٔ یک خذا شخصیث.  کرد آشکار شکم یا ،ِياد یک با خذا کّ َیسث طٕر ایٍ خذا یگاَگی 

 .  اسث يجسا یا اسث يحًایس

 

 " مژده کلیسای اعتقادوامه"    در واحذ خذای

 در جأداَّ بصٕرت أ.  اسث جٓاٌ پادشاِ ٔ خانق يطهق، قادر کّ ٔادذ ٔ یکحا خذای بّ داریى ایًاٌ يا

 را ٔادذ خذاي ًْگي ٔ ْسحُذ یكي ایُٓا سة ْر. اسث داشحّ دضٕر انقذشرٔح ٔ پسر پذر،:  شخص سّ

 28 يحي ٔ 2: 92 يسايیر ٔ 22: 3 ٔ 27، 26، 1: 1پیذایش شٕد؛ رجٕع ْاآیّ ایٍ بّ. دُْذيي جشكیم

 14: 13 قرَحیاٌ دٔو ٔ 2: 1 پطرش أل ٔ 19:

 

 تمریه

 کُیذ يطانعّ را ۷۳۱ يسيٕر

 1:139-4   داَذ؟يی چیسی چّ يا بارِ در خذا    

 5:139-7   اسث؟ شکم چّ يا زَذگی در خذا دضٕر    

 8:139-12  ؟ چرا ؟ کُیى فرار خذا ٔجٕد از جٕاَیى يی آیا    

 11:139-12  فحذ؟ا يی اجفاقی چّ – باشذ يا یکجار زَذگی در خذا دضٕر اگر    

 

 13:139-18 دْذ؟يی جٕضیخ را چیسی چّ يا دیات بارِ در    

 17:139 ّاسث؟ شذِ بیاٌ آیّ ایٍ در چیسی چّ شًا َظر ب   



 

 19:139-24   باشذ؟ بایذ چطٕر يا دعاْای     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. او خٕاَذِ را بابٓا ایٍ ْفحّ ایٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ کُیذ دفظ را ۷۶:۳ شٕئجیًٕجا دٔو ْفحّ ایٍ

 ...کّ گرفحى یاد يٍ درش ایٍ از

 

 


