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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



ھا پس از طوفان سال
نوح مردم روی زمین 

آنھا با. ای کشیدندنقشھ
:خود گفتند



ما یک شھر بزرگ خواھیم "
ساخت، با برجی کھ سرش بھ 

م بیایید ھمیشھ  با ھ. آسمان برسد
ک آنھا ھمھ باھم  بھ ی." زندگی کنیم

.  کردندزبان صحبت می



خواست کھ مردم در سرتاسر زمینی کھ او ساختھ خدا می
.  بنابراین کار عجیبی کرد. است زندگی کنند

ناگھان، مردم گروه گروه بھ زبان دیگری 
خدا بھ آنھا . صحبت کردند

.ھای جدیدی دادزبان



نقل آن کسانی کھ زبانی مشترک داشتند بھ جایھای دیگر
ا احتماالً آنھا از این کھ دیگران زبان آنھا ر. مکان کردند

.  فھمیدند ترسیده بودندنمی



اکنده بھ این ترتیب، خدا انسانھا را در کشورھای مختلف پر
"  ابلب"کردند سرزمینی کھ آنھا ابتدا در آن زندگی می. کرد

.است" سردرگمی"نام داشت کھ معنی آن 



سالھا بعد در شھر اور
در سرزمین کلده، خدا
با مردی کھ ابرام نام 
. داشت صحبت کرد
:  خدا بھ او دستور داد

از این شھر بیرون"
بیا و بھ شھری کھ
من بھ تو نشان

دھممی
." برو



.  خدا او را بھ سرزمین کنعان برد. ابرام از خدا اطاعت کرد
.داش لوط نیز ھمراه ابرام رفتنھمسر او سارای و برادرزاده



تمند در کنعان، ابرام و لوط بسیار ثرو
ند ھای بزرگی شدآنھا دارای گلھ. شدند

بھ طوری کھ چراگاه بھ اندازۀ کافی
.  ھای آنھا نبودبرای گلھ



چوپانان لوط با چوپانان ابرام دعوا 
بین: "ابرام بھ لوط گفت. کردندمی

ا از ھم بی. چوپانان ما نباید اختالفی باشد
ھ تو ھر قسمت از زمین را ک. جدا شویم

."خواھی انتخاب کنمی



ی لوط دشت سرسبزی را برگزید کھ دارا
ولی . شھرھا و روستاھای زیادی نیز بود

مردم این شھرھا و روستاھا خیلی شریر و
.گناھکار بودند



دوباره خداشد بعد از این کھ لوط از ابرام جدا 
تمام من ": ابرام صحبت کرد و گفتبا 

تو فرزندان و تو کنعان را من بھ سرزمین 
این چگونھ ممکن بود؟ زیرا ."دادخواھم 

ابرام و سارای 

خدا . ھیچ فرزندی نداشتند
توانست این چگونھ می

وعدۀ بزرگش را 
عملی کند؟



طرف روزی سھ مرد از 
دی شما زو: "آنھا گفتند.آمدندبھ مالقات ابرام و سارای خدا 
ش اسارای از شنیدن این پیغام خنده." دار خواھید شدبّچھ

.گرفت و آن پیغام را باور نکرد



ھ خدا بھ ابرام گفت ک. آن ھنگام سارای نود سالھ بوددر 
و ̒پدر امتّھا’ابراھیم خواھد بود یعنی اسم تو بعد از این

.̒شاھزاده’یعنی نامیده خواھد شد̒سارا’سارای 



خدا ھمچنین بھ ابراھیم 
خواھد دو شھرگفت کھ او می

گناھکارسدوم و غموره را از 
لوط برادر زادۀ. بین ببرد

اش ابراھیم بھ ھمراه خانواده
در شھر سدوم زندگی 

.کردمی



وقتی لوط ھشدار خدا را 
ی شنید آن را باور کرد ول

دامادھای او نخواستند کھ
از شھر سدوم بیرون 

!چقدر تلخ بود. بیایند
آنھا بھ سخنان خدا
.ایمان نیاوردند



آتش و گوگرد بر شھر گناھکار
بارید و فقط نوح وسدوم می

.یافتندنجات دخترش دو 



متأسفانھ ھمسر نوح بھ حرف خدا
دویدندگوش نکرد و ھنگامی کھ می

تونیبنابراین او بھ س. بھ عقب نگاه کرد
.شداز نمک تبدیل



خدا بھ وعدۀ خود 
بھ ابراھیم و سارا
عمل کرد و بھ آنھا

در سن پیری 
. بخشیدفرزندی

طور کھ خدا ھمان
وقتی. گفتھ بود

اسحاق بھ دنیا آمد
چھ شادی عظیمی 

!برای آنھا بود



ن سرزمیحتماً ابراھیم بھ یاد آورد کھ خدا بھ او وعده داده کھ 
و از آن او کنعان 

.بودخواھد او فرزندان 
خدا آن وعده را نیز عملی 

خدا بھ تمام . خواھد کرد
ھایش عملوعده

.کندمی



وعدۀ خدا بھ ابراھیم

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 
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پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
. ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

