دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس دوازدهم– وعده های خدا به ابراهیم

وعده های خدا به ابراهیم
مطالعه :پیدایػ باب 35
دوست خدا
ؼگگت ا ایتیگگص اظگگا مگگه ی گ

مگگس

اظگگاب ز ازگگاش ا بگگه ابگگساب معگگس
ز اش (عگگساا امس شو)،حگگد

ظگگا خگگدا معس گگد ؼگگت ب مدگگاب مهگگدض ابگگسا یم زا بگگه لیگگم ایبگگاش بگگاویػ ایصیتیگگه تـگگی مگگس
بگگت مگگه  4222ظگگاق ل گگم اش مگگیح معگگیی ز ؼگ سو بگگه یگگاب ا ز شیگگدمد مگگد مگگس با ز ز ظگگسشمیصد میگگاش

گگصاز میرگگتمدس ز ؼگگسا مصعگگاش (اظگگساقیم)لساز اؼگگابمس ب ا ز اش خگگداو العگگد یگگصو یبگگد ایعگگدصد

خدایاش ز زد زا مد پسظدیدیدبخسابه اید اش مع د ظاخده ؼد بساو خداو ما ز اش میاش یا ا ؼد اظاب
پیامی از سوی خدا
ز شو ابگسا یم اش ظگتو خگداو لگگا ز پیگامد زیا گا مس بخگدا بگگه ا ز گا مگه اش خایگه خگگایتا اگدا ؼگت بگه ظگگتو ظگسشمیصد مگه خگگدا
یؽاش مد د بس ب" خدا ید به ابساب ز گا :اش ویگا خگت ،اش متلگد خگتیػ اش خایگه پگدز خت بگه ظگتو شمیصگد مگه بگه گت یؽگاش مگد گم
بیس ش ؼت ب" پیدایػ،باب،34ایه 3

ابگگسا یم اش سمگگاش خگگدا اراعگگا مگگس بع گگد ادیگگد بگگه مگگا مگگد زتیگگد مگگه ابگگسا یم "پگگط بیگگس ش امگگد یبگگد ایعگگا بگگه م گگا مگگد ز ب"
(ع ساییاش،باب،33ایه ) :ایباش بگا ز ابگسا یم بگه خگدا بگه لگدزو لگتو میگم بگت مگه بگد ش ایصیگه بدایگد ز ی ایگا خگدا م گا بگه ا اظگیاش
ختا د ا ،خایه ماؼگایه زا ز گا مگس

اش سمگاش خگدا اراعگا مس بابگسا یم مگس و بگت بگا صگاش ایبگاش بگا زو مگه خگدا خگت زا "خگداو

ابسا یم " تـی مد مصدبخس ج،باب،5ایه8
به بسا سمگاش گسا ا زدخدا یگد عگد گاید بگه ابگسا یم ا بگیض رگتز تهگیی ا مگه اش ایگض مگاز گد د از ":اش گت امدگد ع گیم پیگدا
مصم تزا بسما م یاب ت زا بصزگ ظاشب ت بسما خگتا د بگس بسمگا گم بگه ایگاید مگه گت زا م گازا ختایصگد ،لعصگا مگصم بگه اییگه گت
زا مرعتش ختاید اش ت ابیع ل ایم ا اش بسما ختا صد یا اب" پیدایػ،باب34ایات 5 4
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ایض محب تا العا اید،خدا به ابگسا یم عگد امدگد ع گیم ا ب ایگض ا لگیض عگد اش عگد گاید اظگا مگه خگدا بگه ابگسا یم ا
ً
ا ز ا مه اش ابسا یم به بسما ختا صد زس ا لطعا م م اظا مه ما ایض عد ا زا زا مصیمب

بچصگاش بگه

وعده های شگفت انگیس دیگر
ابسا یم ابددا به حساش ظگسط اش ای گا بگه مصعگاش (اظگساقیم)ز اب لدد بگه مصعگاش زظگید ظگازا بعگسغ (مگه ز ابدگدا ظگاز بگت ) بگسا ز شا
اغ لگگته بگگسا ا بت یگگدبباب  35پیگگدایػ تـگگی مگگد مصگگد مگگه ابگگسا یم تتیگگه اش ختیؽگگا ید خگگت لگگته اگگدا ؼگگدبلته م بدگگسیض ب گگػ
ظسشمیض زا بساو خت بگساو متاؼگد خگتیػ اید گاب مگس ظگ م ابگسا یم سازا گاید ز لعگبا بگد حاـگم ظگسشمیض مایگد بگت ازس گه
خدا با ابسا یم بت بگه لیگم سمگای س ازو مامگم ابگسا یم خگدا بگس عگد گاو پیؽگیض مگه ز ا ز ا بگت ا گص  ":بعگد اش اگدا ؼگدش لگته
اش و خگگدا بگگه ابگگساب ز گگا  :امصگگتش گگت ؽگگباش خگگت زا بسا گگس ش اش میگگاید مگگه ز اش عگگدد بعگگتو ؼگگباق اصگگتب مؽگگسا م گگسب
بصتس ،شیسا باب ایض شمیض زا مگه مگد بیصگد بگه گت ذزیگا گت گا بگه ابگد خگتا م ب ؽگید ذزیگا گت زا مایصگد ز گاز شمگیض زس ایم ،صاییگه ازگس
معگگد ز گگاز شمگگیض زا تایگگد ؼگگبس  ،زیگگا گگت ییگگص ؼگگبس ؼگگت ب بسخیگگص ز رگگتق عگگسر شمگگیض زگگس غ مگگض شیگگسا مگگه اش زا بگگه گگت خگگتا م
ا "پیدایػ،باب،35ایات  36ا 39
ظسشمیصد مه خدا به ابسا یم یؽگاش ا ظگسشمیض مصعگاش بت بمطالعگه لیگ ایگض لعگبا یؽگاش مگد گد مگه خگدا اش ظگسشمیض زا بگساو بیؽگه
به ابسا یم ا ب ز ا امه مد ختاییم مه خدا عگد ایگض ظگسشمیض زا بگه ذزیگه ابگسا یم ییگص مگد گدبپط ذزیگه ابگسا یم ییگص بگا ا ؼگسی

ختا صگد

بت ب
فرزند وعده
خدا عگد امدگد بگصزگ زا بگه ابگسا یم ا بگت

بیصطگتز عگد ؼگساما ز ظگسشمیض گاو ابگسا یم ییگص بگه ذزیگه گاو ا ا ؼگد بت بامگا

ابسا یم سشیدو یداؼگا بصگا بگسایض ز پیگدایػ،باب،37ایگه 6خگدا عگد سشیگدو زا بگه ا مگد گد مگه اش رسیگ ا بامیگه ایگض عگد گا بگه
حهیهگا ختا گگد پیتظگابازس ه ابگگسا یم ظگگاز پیگس ؼگگدید سشیگدو مدتلگگد یؽگگدبز میاش،باب،6ایگات  3:گگا  44بگه مگگا مگگد زتیگد مگگه بچگگه
از ؼدش بساو ابسا یم ظاز امیاش پریس ی ت اما بگا ایگض اگت ابگسا یم بگه خگدا اعدبگا اؼگابابسا یم  322ظگاله ظگاز  ;2ظگاله بگت مگه بگا
یگ مع گص سشیگد عد ،اظگماا مدتلگد ؼگدبازس ه ل گم اش تلگد اظگماا،ابسا یم بگا گااس خگدمدیاز ظگاز اش اج مگس بگت اش ا پعگسو
به یاب اظگباعیم اؼگابخدا بگه اظگباعیم بسمگا ا ز گا مگه ا یتا زگاش شیگا و ختا گد اؼگاباما مدگاب مهگدض بگه رگتز اهگی یؽگاش
مد د مه عد او خدا به ابسا یم اش رسی اظماا به لتع مد پیتید ب (پیدایػ،باب،39ایات  37ا )43
پیدایػ باب  44اص ه گاو یتگسو اش ایبگاش بگاوو ابگسا یم زا بگه مگا یؽگاش مگد گد،بساو امدمگاش خگدا بگه ابگسا یم ظگدتز ا مگه سشیگدغ
اظماا زا لسباید مصگد،با ایصیگه بگامد عگد گاو خگدا اش رسیگ اظگماا بگه لگتع مگد پیتظگدصد امگا ابگسا یم ایبگاش اؼگا مگه خدا یگد بگه
عگگد گگایػ عبگگم مگگد مصگگد بگگساو لسبگگاید مگگس ش ص گگا سشیگگدغ بگگه امیگگد ایصیگه خگگدا ا زا اش مس زگگاش بسخیصایگگد امگگا ؼگگد بگگت ب ز ع گگد
ادید ایصتتیه به ما ز دگه ؼگد " :بگه ایبگاش ابگسا یم گتش امدمگاش ؼد،اظگماا زا زرزاییگد اییگه عگد گا زا پریس دگه بت ،پعگس یتایگه خگت زا
لسباید مد مس مه به ا ز ده ؼگد بگت مگه یعگم گت بگه اظگماا ختایگد ختا گد ؼگد ب تییگه یهگیض اؼگا مگه خگدا لگا ز بگه بسایتیصایگدش اش
امتات اظا

بچصاش ا زا ز مثرد اش امتات ییص باشیا اب"ع ساییاش باب،33ایات  39ا ;3

خدا باش اش سمگای س ازو ایبگاش ابگسا یم ختؼگصت ؼگدبشماید مگه ابگسا یم سشیگد خگت زا بگساو لسبگاید مگس ش امگا مگد مس ،خدا یگد بگساو
ا بس او زا سظدا ا بگه اگاو یتایگه پعگسغ لسبگاید ؼگت (پیدایػ،باب،44ایگات 3گا  )6ایگض ییدگه اؼگاز بگه عیعگد معگیی بگه عصگتاش "بگس
خدا مه زصا اش ا اش زا مد بس " (یتحصا،باب،3ایه ; )4از ب
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ز پیدایػ ،باب،44ایات  37گا  3:ز مگتز عگد گاید مگه خگدا پگط اش ایگض اشمگایػ بگه ابگسا یم ا مگد خگتاییم ؼگامم ایگض عگد م گم
مد ؼت مه مؽابه اش ز باب  34ییص ات اؼا  ":اش ذزیا ت،ابیع اما او شمیض بسما ختا صد یا ا " ایه 3:

ب ؽد اش عد او خدا به ابسا یم
باب ایه

عد ا

پیدایػ 35: 34-ا38

اش ابسا یم امدد ع یم به ات ختا د امد

پیدایػ 9: 37 37:35ا ::39 :

ذزیه ابسا یم ظسشمیض زا بساو بیؽه به ازث ختا صد بس

پیدایػ 38 : 44 5:34ا 3:

باب ییا اش ابسا یم ذزیه اغ بسما ختا صد زس ا

درک وعده ها
ً
 -3اش ابسا یم امدد ع یم به ات ختا د امد – مداب مهدض مامح ز ؼض مس اظا مه ی ت یاش یتا زاش ابسا یم عدصد (به ؼ س یامه
ابسا یم ز زض  32یتا مصید) ی ت یاش اما ع یبد عدصد مه به ابسا یم عد ا ؼدب
 -4ابسا یم ذزیه اغ ظسشمیض اظساقیم (مصعاش) زا بساو بیؽه به ازث ختا صد بس باعباق باب  9به ما مد زتید مه ابسا یم سزص ظسشمیصد
مه به ا عد ا ؼد بت زا یتس ا تش ابسا یم مس اظا پط بساو بیؽه ییص یبد تاید ظسشمیض اش اش ا باؼدباما خدا سزص شیس
عد ایػ یبد شیدببساو ایصیه اش ظسمیض بساو بیؽه اش اش ا باؼد ابسا یم باید ا به بیؽه شید ببایدبپط خدا ید عد شید ؼدش
پط اش مسگ شیدزد اا اش زا ا بمعیی ییص ایید مد مصد مه ابسا یم ز پا ؼا د خدا میاید ختا د اؼاب لتلا،باب،35ایه4:
پط ز ای ا ظسشمیض او عد ا ؼد به ابسا یم ختا د زظیدبشماید مه خدا ید عد ظسشمیض زا به ابسا یم مد ا  ،عد اغ زا ایصتتیه به
پایاش زظایید  ":بسخیص ز رتق عسر شمیض زس غ مض شیسا مه اش زا به ت ختا م ا " پیدایػ،باب،35ایه 39
خدا عد شیدزد اا اش زا یه ز اظباش بریه بس ز و شمیصد مه ابسا یم بس اش زا مد ز ا ا بما امس ش به اش ظسشمیض اظساقیم مد زتییمب عد
شیدزد اا اش بس شمیض به ذزیه ابسا یم ییص ا ؼدبما مد زتییم ی بس عدا و بس یه عدا و اش بس ا ! ز متز مربه سشید ییص بیصتتیه اظا
ً
یا صد اؼاز اؼده باؼد ،ز بسخد اش مدتش مامح یؽاش مد
مایصد مربه ذزیه ( ز یع ه لدیبد س مداب مهدض) بمربه یعم مبیض اظا به ی
د مه ابسا یم یتا زاش شیا و ختا د اؼاب( سشید،یت ببب) اما ز بسخد یتس ایض مربه به ی

ی س اؼاز از ب زحریاش،باب،5ایه 38مد زتید

 ":عد ا به ابسا یم یعم ا ز ده ؼد یبد زتید به یعم ا مه زتیا زباز بعیازو باؼد بریه زباز یید به یعم ت مه معیی اظا"
ز ایض لعبا به ما ز ده ؼد مه یعم خاؾ(م س ) ز بعضد اش عد ا عیعد معیی اظاب پط ایض عد او مه ابسا یم یعرػ بساو بیؽه
ز ظسشمیض اظساقیم شیدزد ختا صد مس به عیعد معیی اؼاز از ب هط اش رسی پعس خاؾ ابسا یم ایض عد ا مه مد یابدبابسا یم به اظطه
معیی مه زصا زا اش بیض بس مد تاید بعد اش مسگ شید ؼت بساو بیؽه شیدزد مصدب
ایض حهیها مه عیعد معیی اش یعم ابسا یم اظا ایهدز م م مد باؼد مه ز ا لیض ایه ع د ادید یتؼده ؼد اظا ":عیعد معیی ،سشید ا
 ،سشید ابسا یم" مدد،باب،3ایه 3
 -5باب ییا اش ابسا یم یعم ا بسما ختا صد زس ا
لعبا یتسو مه یؽاش مد د مربه یعم اؼاز به ی

ؼ ؿ،عیعد معیی از  ،ایض عد اش پیدایػ ،باب،44ایه  3:اظابپطس ض زظتق ایض

ایه زا بیؽه بساو ی ت یاش مد ختاید ز ایض باز به ای ا تهیی مد ا :
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"ؼبا عدید ا و پی ب ساش اش ع دو مه خدا با اادا ما بعا لدد مه به ابسا یم ز ا اش ذزیا ت ابیع ل ایم شمیض بسما ختا صد یا ا،بساو
ً
ؼبا ا و خدا بصد خت عیعد زا بسخیصایید  ،سظدا ؼبا زا بسما د به بسزس اییدش س ی اش ؼبا اش زصا ایػ" اعباق ،باب، 5ایات 48 47
پطسض زظتق مد زتید :
 بامد اما شمیض اش ابسا یم

یعم ا بسما ختا صد زس ا

 یعرد مه بسما زا به بسا از عیعد معیی اظا (ایه او ل رد باب  5زا ب یصید)
 عیعد معیی بسما ب ؽػ زصا اش زا ا ز
 پیؽص ا ب ؽػ ز ابددا به ی ت یاش ا ؼد بعد به " باب اما ا" زظید
بسمدد مه معیی مد ا ز ب ؽػ زصا اش اظا ،ایض پیاب مداب دزیط
ؼد تظط معیی اظا ب زحریاش،باب،5ایه :مد زتیدمه ابسا یم ز متز
مدابا زا ید مه ا م ایباش سشیداش ابسا یم
پط
زحریاش،باب،5ایه  9ا ;

عدصد مداب تش پیػ ید مه خدا اما ا زا

با ایباش عا ق ختا د ؼبس به ابسا یم بؽازت ا مه ابیع اما ا اش ت بسما ختا صد
یا ا بصابسایض ا م ایباش با ابسا یم ایباش از بسما یابصد

مد ایعا اش زا با ز اؼا ب
فرزندان معنوی ابراهیم

ما تتیه مد تاییم ز ایض عد ا ظ یم ؼتیمبازس ه ی ت یاش یتا زاش ر یعد ابسا یم ایدبایبایدازاش عبیدو اش بامد ییا ییص مد تایصد سشیداش ا
باؼصد ب سشیداش معصتو – به ر ع ؼسی ز عد ا " :شیسا به ؼبا مه ز معیی عبید یا دید معیی زا ز بس زس دید -یچ مبیض ییعا مه ی ت
باؼد یا یتیاید یه زحب یه اشا یه مس یه شش شیسا مه ع د ؼبا ز معیی عیعد یید مد باؼد" زحریاش،باب،5ایات  49ا ;4
ایباش سمای س ازو ابسا یم باید بساو ما التت باؼد (زحریاش،باب،5ایات  9ا ;) پط مد تاییم ب ؽد اش یعم ا باؼیم – سشیداش معصتو اغ -به
ا پیتظده بساو بیؽه ز پا ؼا د خدا ید صتاب باشزؽا معیی با ا شیدزد ختا یم مس بامید متات ز مداب مهدض بس پایه عد اییعا مه
خدا به ابسا یم ا ب عد اید مه اش رسی ای ا به اما ا مد تایصد ز معیی بسما یابصدب
عد او خدا به ابسا یم  -مه ای ا
عد

مه

یعم ابسا یم امدد ع یم ختا د بت

یعم ر یعد ابسا یم اش اظماا یعهتب ی ت یعا اما بامد
ایبایدازاش عبیدو العد اش باب ییا اما معصتو ابسا یم ایدب

مم ییا اش ابسا یم یعم ا بسما ختا صد زس ا

ب ؽػ زصا اش اش رسی عیعد معیی

ابسا یم یعرػ ازثاش بیؽتد ظسشمیض اظساقیم (مصعاش)

باز شید ؼدش ابسا یم یتا زاش ایبایدازغ  ،ه ی ت و
ه زیس ی ت و – شیدزد اا ایه بس ز و شمیض ز پا ؼا د
خدا به بسا عیعد معیی

خحـه:
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دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس دوازدهم– وعده های خدا به ابراهیم

 -3خدا به ابسا یم ز ا مه ا ز زا ز ا مصد به ظسشمیصد مه به ا یؽاش ا ختا د ؼد بس ب
 -4ایض ظسشمیض اظساقیم بت ،خدا عد ا مه ابسا یم بساو بیؽه مال
 -5خدا عد سشید زا به ابسا یم ا
 -6خدا عد ا مه یعم ابسا یم ؼسی

اش ختا د بت ب

بیصطتز اش ا امدد ع یم به ات ختا د امدب
ظسشمیض ختا د بت بساو به اما ا بسما ختا د ا ز ب ع د ادید یؽاش مد د مه ایض یعم

عیعد معیی اظا مه ب ؽػ زصا زا ا ز ب
 -7ازس ما مدعر به معیی عدیم (اش رسی ایباش عبید) به عصتاش سشیداش ابسا یم ممعتب مد ؼتیم ز عد او ا ؼسی
ؼدب

ایا د بساو مطالعه :
زحریاش،باب،5ایات  49ا ;4
مصامیس ،باب ، 327ایات  :ا 33
ز میاش،باب6
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ختا یم

