
 

 

 فرشتگان و شیطان – چهاردهم درس

 1:41 عثراًیاى :زفظی آیَ

 

   دارد؟ ّخْد خا درُر ّ لسظَ ُر شیطاى آیا

  آیذ؟هی شْر آب از شیریي آب آیا  آفریذ؟ را تذ خذا آیا

     اضت؟ ضاختَ اًطاى ترای را خٌِن آیا

   ُا؟ اًطاى یا فرشتگاى  اضت؟ تالتر کذام

 فرشتگان آفرینش 

 5-141:1 هسهْر ؟ اًذ شذٍ آفریذٍ خذا تْضظ تگاىفرش آیا    :  

 7-4:1: ایْب  ؟ شذًذ آفریذٍ هْقع چَ فرشتگاى   :  

 ۴۱:۴ عثراًیاى  تْد؟ چَ فرشتگاى آفریٌش هقصْد   

 ٍ1-44: عثراًیاى  اضت؟ کدا فرشتگاى خایگا :   

 فرشتگان هایویژگی 

 ۱:۴۰۱ سهْره  ، ۷-41:  عثراًیاى   ؟ چیطت فرشتگاى ّخْدی هاُیت  :   

 . آفریذ آزاد را آًِا ّ داد اختیار آًِا تَ خذا(  الف          

 .  آفریذ تذ یا خْب قاتلیت تا را آًِا خذا(  ب           

 آهذًذ پذیذ ترق هثل فرشتگاى ُاّقت تعضی:  ۴۱:۴۰ لْقا ؟ اًذ شذٍ آفریذٍ آتش از فرشتگاى آیا  .  

  

 فرشتگان وظایف  

 1-1145 هکاشفَ  دٌُذ؟هی اًدام را کاری چَ خذا تخت دًس در فرشتگاى:  :    

 ۰۰:۴۰۱ هسهْر ؟ چیطت فرشتگاى کار  :    

 ۴۴:۱۴ هسهْر  ؛ ۴۰:۴۱ هتّی ؟ چیطت ایواًذاراى ترای فرشتگاى کار  :  

 کٌذهی پرضتش را اّ ّ ایطتٌذهی خذا پشگاٍ در فرشتگاى  -  :-141 اشعیاء . 

 شریر فرشتگان  



 .  اضت شیطاى ارّاذ ّ دیُْا رئیص -  ُا اَخٌَ ّ ِخي یا پلیذ ارّاذ یا ُادیْ یعٌی          

-  

-  

 ًیطتٌذ هردگاى ارّاذ آًِا  . 

 1414 هکاشفۀ ؟ چیطت دٌُذٍ ًشاى رًگ ضرش ُای اژدٍ آى-:     

 َ۱:۱ قرًتیاى دّم  ؟ ًثیٌٌذ را اًدیل ًْر تا شْد هی ایواًذاراى غیر کْرشذى تاعث چیسی چ   

 ۳ یِْدا  ّ  ۱:۰ پطرش دّم ؟ شْد هی چَ کردًذ گٌاٍ کَ فرشتگاًی عاقثت      

 

 ابلیس گناۀ 

  دارًذ؟ رتظ ُن تَ اتلیص گٌاج ّ آدم آفریٌِش آیا  تْد؟ چَ شیطاى گٌاٍ 

 ( اضت تِتر قذین ترخوَ) :  کٌیذ تیاى را آهذٍ آیات ایي در کَ شیطاى خْاضتَ پٌح:   :1-:1441 اشعیا

1-                                                               4-           

:-                                                       :-  

5-     

 فرشتگاى از یکی کَ ُن شیطاى ّ کٌیذ ضدذٍ آدم تَ کَ گفت فرشتگاى ُوَ تَ خذا: گْیٌذهی دیگر ادیاى

 .کرد خْدداری کردى ضدذٍ از تْد خذا

 5-443: خرّج  تذُذ؟ ًادرضت  فرهاى خذاًّذ کَ اضت هوکي طْرچ    

  است متفاوت ما تعلیم ولی

 ۴۴:۰  پطرش دّم ؟ کرد خْاٌُذ داّری فرشتگاى آیا    

 ٍ۱۴:۱  یْزٌا  تر؟ پاییي یا اضت تاالتر اًطاى از آضواًٌذ در کَ آًاًی خایگا    

 43-1541   کْلطیاى ؟ کیطت هطیر   

 ٍزتوا)   1-41: هسهْر ؟ اًطاى یا ُطتٌذ تاالتر فرشتگاى ؟ کداضت اًطاى ّ فرشتگاى خایگا 

  (   شْد هطالعَ قذین ترخوَ از

 ؟ اضت خذا ُذایت تست کاهل تطْر اًطاى آیا ًیطت؟ الزم دٌُذٍ ًدات آیا   

 .  دارد ّخْد 9-544  عثراًیاى در  ۱ هسهْر تفطیر

 1-41: عثراًیاى  ؟ ذدارً قرار خایگاُی چَ در فرشتگاى ّ هطیر عیطی    
 



 11-141 عثراًیاى ؟ دارًذ هقاهی چَ فرشتگاى ّ هطیر عیطی   
  

 در ّلی.            ُطتٌذ رّزاًی آًِا چْى ُطتٌذ ُن ٌُْز ّ تْدًذ ُااًطاى از ترتر فرشتگاى اتتذا در

 .کرد خْاٌُذ داّری را آًِا ّ شذ خْاُذ فرشتگاى از ترتر ایواًذاراى آیٌذٍ

 3-6:2  تیانقرن اول

 

 شیطان ُعقىبت  

    ۱۴:۰۲ هتّی ؟ اّضت طرفذار فرشتگاى ّ اتلیص اًتظار در عاقثتی چَ

    13-7443 هکاشفَ  شذ؟ خْاُذ افکٌذٍ کدا تَ اّ گیردهی قرار هسکْهیت هْرد شیطاى ّقتیکَ

 

 تر را داّری کٌٌذ،یه خذهت ها تَ رضاًٌذ،هی ها تَ را اّ پیام ضتایٌذ،هی را خذا پیْضتَ ًیک فرشتگاى"

 هعرفی) ."                    کرد خْاٌُذ شرکت هطیر تازگشت در ّ آّرًذ،هی در اخرا تَ اّ دشوٌاى

 (۰۱۲ هطیسیت، ُایآهْزٍ

 

 

  توریي

    :154 هرقص ؟ کٌذ هی چَ شْد هی کاشتَ اًطاى دل در کَ خذا کالم تا شیطاى -1

 

    1:411 قرًتیاى دّم ؟ آّرد هی در شکلی چَ تَ را خْد دادى فریة ترای شیطاى -4

 

    :74 یعقْب ؟ کرد پیذا رُایی شیطاى دضت از تْاى هی چگًَْ -:
 

 : تٌْیطیذ را زیر آیات در شیطاى ًاهِای -:

   :   444 افططیاى                                                  :  :4: پیذایش

  :  یًْاًی در                                                      :  :14 هتی

   :  عثری در                                                  :  4:414 هتی



  :  13414 هکاشفَ                                               :  :341:  یْزٌا

                                  :  1541 ًتیاىقر دّم                                            :  :4: قرًتیاى دّم

 

 

 کَ گرفتن یاد هي درش ایي از ... 

 

 

 

 

 


