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درس 1

خوانده شدن ابرام
چشم انداز درس
پیدایش 1 :17 ،15 ،4 -1 :16 ،6 – 1 :15 ،13:4 – 1 :12 ،32 -31 :11

متن کتاب مقدس:
–8
19 ، 16 – 15
عبرانیان  " 8 :11به این چون ابراهیم خوانده شد ،اطاعت نمود بیرون رفت به
آیه حفظی
سمت
آن مکانی که می بایست به میراث یابد .پس بیرون آمد و نمی دانست به کجا
" .می رود
بچه نجات یافته اعتماد به وعده های خدا را با اطاعت از کالم خدا نشان خواهد
هدف تعلیم
.داد
به خدا اعتماد کنید که او وعده های اش را نگه می دارد
.تعلیم اصلی
.تاکید برای نجات نیافتگان خدا وعده داده است که گناهان شما بخشیده می شود اگر به او ایمان بیاورید
تصاویر  1 – 1 – 6یا تصاویر 1 – 12
.آیه نمایشی  - P ،کمکهای تصویری

خطوط اصلی درس
 – 1مقدمه
آیا نا بحال از خود پرسیده اید آیا خدا واقعا" به وعده های اش وفا می کند؟
 – 2پیشرفت وقایع
)الف -خدا ابرام را خواند تا کشوراش را ترک کند و به جایی برود که خدا او را هدایت خواهد کرد1 : 12( .
ب  -خدا به ابرام وعده داد تا او را برکت دهد و او را بزرگ سازد و دیگر امتها از او برکت
)گیرند3 -2 :12 ( .
پ  -ابرام از خدا اطاعت کرد ،او با سارای ،تارح و لوط به حران سفر کرد ،در حران تارح مرد.
)( 32 -31 :11
ت  -ابرام و خانواده اش به سفرشان به سوی کنعان ادامه دادند ،خداوند ظاهر شد و وعده اش را با ابرام
) تجدید کرد ،بعد آنها به سفرشان به سوی جنوب ادامه دادند9 – 4 :12 ( .
ث  -در طول یک قحطی ابرام به مصر رفت ،چون ابرام می ترسید مصریان او را بکشند و سارای را
) بگیرند ،او به سارای گفت که به دروغ بگوید خواهر ابرام است13 – 10 : 12 ( .
ج  -سارای به خانه فرعون برده شد ،اما خداوند فرعون را به بالیای سخت مبتال ساخت و فرعون کشف کرد
)که سارای همسر ابرام بود17 – 14 : 12 ( .
چ  -فرعون با عصبانیت دستور داد تا ابرام و همسراش مصر را ترک کنند ،پس آنها به بیت ئیل برگشتند و
) دوباره خداوند را پرستیدند4 :13 – 18 : 12 ( .
.ح  -بعدا" خدا دوباره عهداش را با ابرام تجدید کرد ،و وعده پسری را به او داد ،و ابرام به خدا ایمان آورد
) ( 6 – 1 :15
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خ  -سارای خواست تا کنیزاش برای ابرام فرزندی بزاید و به این ترتیب سعی کرد که در کار خدا مداخله
.نماید
) ( 15 ، 4 – 1 :16
د  -وقتی که ابرام  99ساله بود ،خدا عهداش را با ابرام تجدید کرد ،او اسامی آنها را به ابراهیم و
ساره تغییر داد و وعده اش را مبنی بر دادن پسری به او از طریق ساره تجدید کرد16 – 15 ،8 – 1 :17 ( .
)
 – 3نقطه اوج داستان
!ابراهیم توانست به خدای قادر اعتماد کند که خدا به وعده های اش وفا می کند
 – 4نتیجه
) خدا به ابراهیم گفت که پسر وعده او اسحاق خوانده خواهد شد19 :17 ( .
) :تقال( بچه نجات یافته
) آیا به خدا اعتماد می کنید که او به وعده های اش وفا می کند؟ ( عبرانیان 8 : 11
) :دعوت ( بچه نجات نیافته
)آیا به وعده زندگی جاودانی خدا اعتماد خواهید کرد؟ ( یوحنا 36 : 3
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تعلیم آیه حفظی
آیه حفظی :عبرانیان 8 :11
به ایمان ابراهیم چون خوانده شد .اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن "
مکانی که می بایست به میراث یابد .پس بیرون آمد و نمی دانست به کجا
" .می رود
:مقدمه
سامان کور بود و سگ مخصوصی به نام پادشاه داشت که او را هدایت می
کرد .پادشاه به همه جا حتی به مدرسه می رفت  ،و سامان کامال" به پادشاه
اعتماد می کرد تا او را هدایت کند .آیه ما می گوید که چطور ابرام کامال"
.به خدا اعتماد کرد تا او را هدایت کند
:معرفی
کتاب مقدس تان را نشان دهید ،با این توضیح که آن کالم خدا است .آیه (
را از روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که چطور آن را پیدا کرده
) .اید .اجازه دهید بچه ها آیه را با شما از روی آیه نمایشی بخوانند
:توضیح
.به ایمان ابراهیم" – ابراهیم به خدا ایمان آورد و به او اعتماد کرد "
چون خوانده شد" – خدا به ابراهیم گفت که خانه اش ،بستگان اش و حتی "
.کشوراش را ترک کند
.اطاعت نمود" – ابراهیم کاری را انجام داد که خدا به او گفت "
پس بیرون آمد و نمی دانست به کجا می رود" – هر چند که ابراهیم نمی "
.دانست خدا او را به کجا می برد ،سفراش را آغاز کرد
:کاربرد
نجات یافتگان :اگر عیسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،خدا
می خواهد که شما به او اعتماد کنید که او وعده های اش را نگه می دارد
درست همان کاری که ابراهیم انجام داد .مهم نیست که چه اتفاقی می افتد،
شما می توانید به خدا اتکا کنید .آیا به جای انجام کارها به روش خودتان از
خدا اطاعت خواهید کرد؟
نجات نیافتگان :اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود نمی
شناسید ،شما می توانید امروز با ایمان آوردن به خدا ،به وعده حیات
.جاودانی او اعتماد کنید
تکرار :حدس بزن چه کسی
اجازه دهید یکی از بچه ها پشت اش را به کالس برگرداند و چشم های (
اش را ببندد .بدون گفتن اسم به بچه ای اشاره کنید تا مرجع آیه را در ابتدا
و پایان آیه با صدای تغییر یافته بگوید .بقیه کالس آیه را با هم می گویند.
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بعد بچه ای که پشت اش به کالس است برمی گردد و به اطراف نگاه می
کند و به کسی که او فکر می کند مرجع آیه را گفته است ،اشاره می کند.
) .داوطلبین را تغییر دهید و بازی را ادامه دهید
فعالیت بشارتی :کره انجیل
انجیل نمایشی را به همراه کل کره نشان دهید ) .آیا تا به حال فکر کرده (
اید که جهان ما چقدر بزرگ است؟ به تمامی کوهها ،رودخانه ها و دشتها
فکر کنید .بعد به تمامی انسانها و حیوانات فکر کیند .آیا می دانید که خدا
هر یک از آنها را آفرید؟ او حتی شما را آفرید! خدا دانا و توانا است.
همچنین خدا مقدس ( بدون گناه ) است ،او شما را بسیار دوست دارد .کتاب
مقدس می گوید " ،زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود ( " .یوحنا 16 : 3
)
قلب تیره را نشان دهید ) .شما و من بدون گناه نیستیم .ما با انجام کارهای (
اشتباه که شریعت خدا را می شکند ،گناه می کنیم .کتاب مقدس می گوید" ،
همه گناه کرده اند ( " .رومیان  . )23 : 3شما و من با قلبی گناهکار به دنیا
آمده ایم که به جای راه خدا راه خودمان را می خواهیم .وقتی ه شما کسی
را مسخره می کنید ،از والدین تان سرپیچی می کنید یا فکرهای ظالمانه می
کنید ،گناه می کنید .خدا می گوید مجازات گناه مرگ ( جدایی ابدی از خدا)
.است
صلیب /قبر را نشان دهید) به این دلیل است ه عیسی ،خدای پسر برروی (
صلیب خون اش ریخت و مرد .او آمد تا مجازات شما را بردارد تا شما از
خدا جدا نشوید .کتاب مقدس می گوید " ،زیرا که اول به شما سپردم ،آنچه
نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد ،و اینکه مدفون شد
"و در روز سوم برحسب کتب برخاست
 ).اول قرنتیان ( 4 – 3 :15
بعداز اینکه عیسی مرد ،او دفن شد ،اما سه روز بعد او دوباره زنده شد!
امروز او در بهشت زنده است ،و برای هر کسی که گناه اش بخشیده شده
.است مکانی را آماده می سازد
قلب پاک را نشان دهید ) .آیا از گناه بخشیده شده اید؟ تنها یک راه وجود (
دارد که قلب شما می تواند پاک شود .کتاب مقدس می گوید " ،تا هر که به
او ایمان آورد ،هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد ( ".یوحنا .)16 : 3
شما باید مایل باشید که از گناهتان توبه کنید و به عیسی خداوند که گناهانتان
را برداشت ایمان بیاورید( کامال" اعتماد کنید ).وقتی که شما این کار را
انجام می دهید ،خدا گناه شما را می بخشد و شما را از درون تغییر می
.دهد .امروز در ادامه درسمان درباره آن خواهیم کرد

درس
مقدمه

آیا تا به حال وعده ای را در کتاب مقدس خوانده اید ،اما در عمق دلتان از
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خود پرسیده اید که آیا خدا واقعا" به آن وفا خواهد کرد؟ شاید شما عبرانیان
 5 : 13را حفظ کرده اید " ،تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم
نمود " .شما کالم خدا را می دانید ،اما وقتی که باید کار سختی انجام دهید،
مثال" گزارشی به مدرسه بدهید – از خود می پرسید آیا عیسی حقیقتا" با
شما است .اگر شما فرزند خدا هستید ،او می خواهد که شما وعده های اش
را بدانید ،و به او اعتماد کنید که او به آنها وفا می کند! کتاب مقدس درباره
مردی می گوید که وعده های شگفت انگیزی از خدا شنید .آیا او به خدا
اعتماد کرد که خدا وعده های اش را نگه خواهد داشت؟

پیشرفت وقایع

) .را نصب کنید  - Pتصویر ابرام( 1 ،
اسم این مرد ابرام بود .ابرام و همسراش ،سارای در حدود  4000سال
پیش در شهر اور در نزدیکی رودخانه فرات زندگی می کردند .اور شهری
شلوغ با خانه ها و مدرسه های بزرگ بود .بسیاری از افراد ثروتمند که
صاحب اموال زیبای ساخته شده از طال ،نقره و جواهرات گرانبها بودند،
در آنجا زندگی می کردند .همچنین در آنجا پرستشگاههایی برای پرستش
بتها وجود داشت .یکی از این پرستشگاههای بزرگ برای احترام گذاشتن
.به " خداای ماه " بود
پدر ابرام  ،تارح یکی از کسانی بود که بیتها را در پرستشگاه اور پرستش
می کرد .شاید ابرام نیز بتها را می پرستید ،اما یک روز چیزی اتفاق افتاد
!که زندگی اش را کامال" تغییر داد
).را نصب کنید  - Pتصویر 1 – 1را ببینید .تصویر انفجار ستاره ( 2
خدای زنده حقیقی با ابرام صحبت کرد " .از والیت خود ،و از مولد خویش
و از خانه پدر خود به سوی سرزمینی که به تو نشان دهم بیرون شو " .خدا
نگفت که این سرزمین در کجا واقع بود ،او فقط به ابراهیم گفت که برود.
بعد خدا وعده های عجیبی به ابرام داد " :و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو
را برکت دهم ،و نام تو را بزرگ سازم ،و تو برکت خواهی بود .و برکت
دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند ،و لعنت کنم به آنکه تو را معلون
" .خواند .و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت
این وعده های خدا بعضی وقتها یک عهد ،یک توافق رسمی بین خدا و
ابرام خوانده می شود .خدا در این عهد چهار چیز مهم به ابرام وعده داد.
اول  ،اینکه ابرام اوالد -فرزندان ،نوادگان و بستگان زیادی خواهد داشت.
دوم ،اینکه ابرام مردی مهم و مورد احترام در بین امتها خواهد شد .سوم،
اینکه خدا با آنانی که با ابرام به مهربانی رفتار کند ،خوب خواهد بود و
.کسانی را که با ابرام و خانواده اش بد رفتاری کنند ،مجازات خواهد کرد
چهارم ،اینکه از طریق ابرام همه قبایل زمن برکت خواهند یافت – یعنی
چیزهای نیکو به آنها خواهد رسید .این مهمترین وعده است زیرا که ما را
در برمی گیرد! چطور ما می توانیم توسط کسی که  4000سال پیش زیسته
است ،برکت یابیم؟ ابرام پدر ( جد) قوم عبرانیان بود که می باید بعدها
اسرائیل خوانده می شد .از طریق قوم اسرائیل بود که خدا نجات دهنده ای
می فرستاد .خدا بعداز اینکه آدم و حوا در باغ عدن گناه کردن این وعده را
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.داد
نجات دهنده ،پسر یگانه خدا ،عیسی مسیح خداوند بود .او بهترین برکت را
.آورد -او برکت بخشش گناه را آورد
تصویر  1 – 2را ببینید .تصویر صلیب صلیب – 3 ،را روی یک تخته (
) .کوچک نصب کنید
و این برکت برای شما نیز هست .شما بخاطر عیسی مسیح خداوند می
توانید بخشیده شوید .خدا همانطور که همه چیز را در جهان آفرید ،شما
را نیز آفرید .اما شما بخاطر گناهتان با خواست رفتن راه خودتان به
جای راه خدا به دنیا آمدید .گناه هر چیزی است که شما بگویید ،فکر
کنید یا انجام دهید که شریعت خدا را می شکند .چیزهایی مانند دزدی،
اخم کردن و پافشاری برای رفتن به راه خودتان گناه است .کتاب مقدس
می گوید " ،کسی عادل نیست ،یکی هم نی" ( رومیان  . ) 10 : 3هیچ
کس کامال" مثل خدا خوب نیست ،همگی ما گناهکاریم .چون خدا مقدس
است ،او همیشه باید گناه را مجازات کند .مجازات جدا شدن از خدا برای
همیشه در جایی تاریک و پراز رنج است .اما خدا شما را دوست دارد و
.راهی ساخت تا گناهان شما بخشیده شود
عیسی مسیح خداوند ،پسر خدا ،برروی زمین آمد و یک زندگی بدون
گناه را زیست .او بوسیله مردان شریر برروی صلیب کشته شد .خدا
پسر خوداش را بخاطر گناه شما مجازات کرد .کتاب مقدس می گوید" ،
لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز
گناهکار بودیم ،مسیح در راه ما مرد ( " .رومیان  . ) 8 : 5بعداز اینکه
عیسی مرد ،او دفن شد ،اما بعد او دوباره زنده شد .شما می توانید به او
به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورید و روزی زندگی جاودانی با او
!در بهشت را داشته باشید .شما می توانید از گناهتان بخشیده شوید
بخشش گناه بهترین برکت است .چه وعده عالی که از طریق ابرام تمام
.قبایل زمین برکت خواهند یافت
) .را بردارید  - Pتصویر ( 3
ابرام می باید شگفت زده شده بود که خدای زنده حقیقی چنین چیزهای
شگفت انگیزی را وعده داده بود .از آنجا که خدا قادر مطلق است ،او
.توانست به تمامی وعده های اش وفا کند
را بردارید ،تصویر سارای - P 4 ،تصویر  1 – 3را ببینید .تصویر ( 2
) .را نصب کنید - P
)تصویر  1 – 2از کتاب تصاویر (
ابرام می دانست که او می باید از فرمان خدا مبنی بر رفتن اطاعت کند.
همسراش ،سارای می باید اولین کسی بود که خبر او را شنیده بود " .اما،
ما کجا می رویم؟ " سارای می باید پرسیده بود " .نمی دانم "  ،ابرام پاسخ
" .داد " .خدا گفت بروید – او به ما نشان خواهد داد که به کجا برویم
ابرام می باید درباره این نقشه ها به پدرش ،برادراش ناحور و پسر عمواش
لوط نیز گفته بود .احتماال" آنها نیز از او سوال کردند .برای آنها می باید
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عجیب به نظر رسیده بود که خدا واقعا" با ابرام صحبت کرده بود ،و اینکه
!ابرام بسیار راغب بود که به خدا اعتماد کند
تصویر  1 – 4را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر درشکه  ،شترها و (
).را نصب کنید  – Pگوسفندان5 – 7 ،
)تصویر  1 – 3از کتاب تصاویر (
بزودی ابرام و سارای به راه افتادند ،اما آنها تنها نبودند .پدر ابرام و
پسرعموی اش با آنها سفر می کردند .همچنین غالمان زیادی ،گوسفندان
و شترها و خرهای زیادی که با غذا ،لباس  ،چادر و وسایل منزل بار شده
بودند ،همراه آنها بودند .تمامی اینها می باید مانند حرکت کل یک روستا
به نظر می رسید! مادامی که آنها سفر می کردند ،سواالت می باید ذهن
ابرام را پر کرده بود .زمینی که خدا برای من دارد کجاست؟ چطور من و
سارای می توانیم فرزندان و نوادگان داشته باشیم؟ من  75ساله و سارای
 65ساله است و هرگز فرزندی نداشته ایم! ابرام خبر نداشت که خدا پطور
این کار را انجام خواهد داد ،او به خدا اعتماد کرد که خدا به وعده های اش
.وفا خواهد کرد
اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،خدا می
خواهد که شما به او اعتماد کنید که او به وعده های اش وفا خواهد کرد.
خدا این وعده ها را در کالم اش نوشته است .آیا می توانید به چند تا از
وعده های خدا به فرزندان اش اشاره کنید؟ ( اجازه دهید – بچه ها پاسخ
) .دهند
آیا بعضی وقتها سخت است که به خدا اعتماد کنیم که او به آن وعده ها وفا
می کند؟ شاید شما وعده عیسی را حفظ کرده اید " ،تو را هرگز رها نکنم
" ( عبرانیان  . ) 5 : 13اما وقتی که شما باید گزارشی به مدرسه بدهید یا
وقتی که باید به منطقه جدیدی نقل مکان کنید ،بجای اینکه به خدا توکل کنید
.که او با شماست ،احساس تنهایی و ناراحتی می کنید
شاید شما وعده خدا در رومیان  28 :8را می دانید " ،همه چیز برای
خیریت کسانی که خدا را دوست دارند( ایشان) با هم در کار است " .اما
وقتی که سختی ها اتفاق می افتد ،شما مضطرب می شوید و فکر می
کنید که خدا اهمیت نمی دهد .حتی شاید شما سعی کنید که خودتان چیزها
( امور) را پیش ببرید .اعتماد کردن به وعده های خدا چیزی بیشتر از
صرفا" حفظ کردن آنهاست .اعتماد کردن به خدا یعنی توکل به خدا تا آنچه
را که می گوید انجام دهد .همچنین یعنی اطاعت کردن از خدا به جای انجام
امور به روش خودتان .وقتی که شما از خدا اطاعت می کنید ،نشان می
.دهد که به وعده های اش به شما اعتماد کرده اید
ابرام به خدا اعتماد کرد که او به وعده های اش وفا می کند ،هر چند او
.خبر نداشت خدا چطور این کار را انجام خواهد داد
کتاب مقدس نمی گوید که خدا چطور ابرام را هدایت کرد .به هر حال ابرام
راهی را که خدا می خواست او به آن برود ،دانست .روزها و هفته ها پس
از دیگری آنها سفر کردند تا وقتی که به شهر حران رسیدند ،در آنجا آنها
.اردوگاهی برپا کردند
شاید پدر ابرام بستگانی در آنجا داشت ،یا شاید او بسیار پیر و خسته بود
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و دیگر نمی دانست جلوتر برود .بعداز  15سال پدر ابرام مرد .بعآن ابرام
فهمید که زمان حرکت است .آنها هنوز در سرزمین وعده نبودند .دسته
بزرگی از حیوانات و افراد دیگر شروع به حرکت کردند .بعداز هفته ها
سفر ،آنها نهایتا" به کنعان رسیدند .کنعان حدودا" در فاصله  1200مایلی
 .از اور قرار داشت
تصویر  1 – 5را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر ابرام ،قربانگاه( ،
) .را نصب کنید  – Pقوچ و آتش1 ،8 – 10 ،
)تصویر  1 – 4از کتاب تصاویر (
کتاب مقدس می گوید که خدا به ابرام ظاهر شد و به او گفت که این
سرزمین موعود است! ابرام می باید بسیار هنجان زده شده بود! اولین
چیزی که ابرام انجام داد این بود که قربانگاهی ساخت و خداوند را پرستش
کرد  .او می باید خوشحال بود که به خدا اعتماد کرده بود و از او اطاعت
.نموده بود
).تصاویر را بردارید (
برای مدتی همه چیز خوب بود .بعد در سرزمین قحطی واقع شد و هیچ
غذایی برای خوردن وجود نداشت .ابرام برای خانواده ،غالمان و حیوانات
اش نگران شد .چطور آنها می توانستند در سرزمینی بدون غذا بمانند؟ او
خانواده ،غالمان و حیوانات اش را برداشت و به سوی مصر حرکت کرد.
.بزودی ابرام دچار مشکل شد
را نصب  - Pتصویر  1 – 3را ببینید .تصویر ابرام و سارای  4 ،و 1
) .کنید
)تصویر  1 – 2از کتاب تصاویر (
سارای ،زن ابرام بسیار زیبا بود .ابرام ترسید که مردان مصر او را بکشند
تا بتوانند سارای را داشته باشند .به جای اعتماد کردن به حفاظت خدا ،ابرام
.به سارای گفت که دروغ بگوید
پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و "
.جانم به سبب تو زنده ماند " .ابرام گفت
)تصاویر را بردارید (
اما نقشه اشتباه از کار درآمد .فرعون  ،حاکم مصر سارای را به قصر
خود برد .فرعون فکر کرد که سارای متاهل نیست ،او می خواست سارای
را بعنوان همسر خود بگیرد .فرعون با ابرام نیکویی کرد و به او هدایای
غالمان و حیوانات داد ،اما ابرام می باید بسیار نگران سارای می بود .او
.نمی توانست کاری برای رهایی سارای انجام دهد
) .را بردارید  - Pتصویر ( 1
اما خدا می توانست کاری انجام دهد! او افرادی را که در فصر زندگی می
کردند مریض کرد .بزودی فرعون فهمید که سارای و ابرام به او دروغ
گفتند ،و او باعصبانیت به آنها گفت که مصر ترک کنند .ابرام می باید
آسوده شده بود او می باید همچنین از خوداش به خاطر اطاعت نکردن و
.اعتماد نکردن به خدا ناامید شده بود .ابرام و سارای به کنعان باز گشتند
تصویر  1 – 6را ببینید .تصویر ابرام ،انفجار ستاره و آسمان پر ستاره( ،
) .را نصب کنید 1 – 2 ،11 – P
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)تصویر  1 – 5از کتاب تصاویر (
یکبار دیگر ابرام با خدا صحبت کرد و به او گوش داد .یک شب خدا با
ابرام صحبت کرد " .پسری خواهی داشت " .خدا گفت " ،به آسمان نگاه
کن و ستاره ها را بشمار .ذریت تو مثل آنها خواهد بود -بیشتر از آنچه
که بتوان شمرد " .چقدر عالی که خدا ابرام را ترک نکرد! چون خدا امین
است او هرگز وعده های اش را نمی شکند ،هر چند که فرزندان اش در
.اطاعت از او موفق نباشند
ابرام به آسمان پرستاره نگاه کرد .او می باید به خوداش و سارای فکر
کرده بود – هر دوی آنها بسیار پیرتر از سن معمول برای بچه دار شدن
بودند .اما بهر حال او در عمق قلب اش می دانست که خدای زنده به وعده
!اش وفا خواهد کرد .کتاب مقدس می گوید ابرام به خدا ایمان آورد
) .تصاویر را بردارید (
ده سال گذشت ،اما همچنان پسری به دنیا نیامد حاال ابرام  85ساله و
سارای  75ساله بودند .اما نتوانستند بفهمند که چرا خدا هنوز وعده اش
را عملی نکرده است .شاید آنها از انتظار کشیدن خسته شده بودند ،سارای
.تصمیم گرفت که کارها را به روش خوداش انجام دهد
را نصب  – Pتصویر  1 – 3را ببینید ،تصویر ابرام و سارای  4 ،و ( 1
) .کنید
)تصویر  1 – 2از کتاب تصاویر (
سارای به ابرام گفت " ،اینکه خداوند مرا از زاییدن بازداشت ،پس به کنیز
من درآی ،شاید از او بنا شوم " .آیا این نقشه خدا برای ابرام و سارای بود؟
.نه! اما ابرام با سارای موافقت کرد و هاجر را به عنوان همسر دوم گرفت
) .تصاویر را بردارید (
هاجر نوزاد پسری به دنیا آورد و او را اسماعیل نامیدند .ابرام امیدوار
بود که اسماعیل همان پسری باشد که خدا برای انجام دادن وعده اش از
او استفاده می کند ،اما او در اشتباه بود .در طی سالها اسماعیل مشکالت
.زیادی برای ابرام و خانواده اش به همراه آورد
برای  13سال بعد ابرام و سارای هیچ چیز از خدا نشنیدند .بعد خدا با ابرام
.صحبت کرد
تصویر  1 – 7را ببینید .تصویر انفجار ستاره و ابرام پیرتر 12 ،و ( 2
) .را نصب کنید - P
سارای باید پسری داشته باشد " .خدا گفت .ابرام خندید .سن ابرام در "
حدود  100سال و سن سارای  90سال بود .آیا آنها واقعا" می توانستند
پسری داشته باشند؟ به نظر غیر ممکن بود! اما خدا خود را به عنوان ( ال
شادای ) به ابرام نشان داد .ال شادای به معنای " خدای قادر مطلق " است.
او می خواست که ابرام بفهمد با خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست! او می
.توانست هر وعده ای را نگه دارد و به هر وعده اش وفا می کرد
اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،شما
می توانید به خدا اعتماد کنید که او به وعده های اش را وفا می کند .وقتی
که می بینید که شک می کنید ،بیاد آورید که خدا ال شادای  ،خدای قادر
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مطلق است! چیزی برای او غیر ممکن نیست .وقتی که او می گوید "
تو را هرگز ترک نکنم"  ،شما می توانید به آن ایمان داشته باشید .بجای
اینکه احساس تنهایی و نگرانی کنید ،وعده خدا را تکرار کنید و از او
تشکر کنید .آنگاه با اعتماد از خدا اطاعت کنید ،با این آگاهی که خدا با
.شماست
وقتی که خدا می گوید" همه چیز برای خیریت ( ایشان) با هم در کار می
باشند ، " .شما می توانید به آن ایمان آورید .وقتی که سختی ها در زندگی
تان اتفاق می افتد ،بجای اینکه فکر کنید خدا اهمیت نمی دهد یا سعی کنید
خودتان چیزها( امور) را به پیش ببرید ،وعده خدا را تکرار کنید و از او
.بخاطر آن تشکر کنید
از خدا بخواهید تا به شما کمک کند که از او اطاعت کنید و مادامی که
او چیزها را به خیریت شما به پیش می برد ،صبورانه منتظر بمانید.
بعضی وقتها مدتی طول می کشد تا ببینید که چطور خدا به وعده های اش
وفا خواهد کرد ،اما او همیشه به وعده های اش وفا خواهد کرد! از خدا
اطاعت کنید و برای انجام آنچه او می گوید به او توکل کنید .آیه حفظی
امروز ما به ما می گوید که چطور ابرام از همان اول به خدا اعتماد کرد.
( عبرانیان  8 :11را تکرار کنید ) .اگر فراموش کردید که به خدا اعتماد
کنید و شروع به انجام امور به روش خودتان کردید ،توقف کنید و دعا
کنید ،اعتراف کنید که به خدا گناه کردید و از او بخواهید که در عوض به
شما کمک کند که به او اعتماد کنید .بیاد آورید که خدا ال شادای – خدای
قادر مطلق است! چیزی برای او غیرممکن نیست! او تمامی وعده های
.اش را نگه خواهد داشت
دا می خواست ابرام بداند که او به تمامی وعده های اش می توانست وفا
.کند و این کار را انجام می داد
خدا اسم ابرام را به ابراهیم تغییر داد .ابراهیم یعنی " پدر امتهای بسیار" .
او همچنین اسما سارای را به ساره تغییر داد .ساره یعنی " شاهزاده مونث
 ، ".و وعده داد که او مادر امتها خواهد شد

نقطه اوج داستان

ابراهیم می توانست به خدای قادر مطلق اعتماد کند که او به وعده های اش
!وفا می کند

نتیجه

خدا به ابرام گفت که سال بعد ساره پسری به دنیا خواهد آورد و او را
.اسحاق خواهند خواند
خدا گفت که او وعده اش را از طریق اسحاق تحقق خواهد بخشید و اسحاق
ابتدای اوالد بسیار ابراهیم خواهد بود .ابراهیم می دید که خدای زنده همیشه
.به وعده اش وفا می کرد
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تقال
اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،آیا به
خدا اعتماد خواهید کرد که او به وعده های اش وفا می کند؟ شاید حتی در
این هفته موقعیت سختی برای شما خادث شود ،و شما شک کنید که خدا
می تواند آن را به پیش ببرد .بیاد آورید که آیه حفظی ما درباره ابراهیم
چه می گوید ( .عبرانیان  8 : 11را با هم تکرار کنید ) .درباره وعده های
خدا به خود فکر کنید و آنها را برای خودتان تکرار کنید .به خدا درباره آن
موقعیت بگویید ،و از او بخواهید تا به شما کمک کند که به او اعتماد کنید
.و از او اطاعت نمایید
او در زمان خوداش به روشی که برای شما بهترین است همه چیز را به
.نیکویی به پیش خواهد برد
برگه تقالی به خانه – ببر امروز ستاره و خطوطی برروی آن دارد.
یکی از وعده های خدا به خود را انتخاب کنید و به عنوان یادآور برروی
ستاره بنویسید .هر وقت که آن را می بینید ،از خدا تشکر کنید که همیشه
!به وعده های اش وفا می کند

دعوت
اگر شما هرگز به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان نیاورده
اید( تکیه نکرده اید ،اعتماد نکرده اید)  ،خدا برای شما نیز وعده ای دارد.
او در یوحنا  36 : 3می گوید " ،آنکه به پسر ( عیسی) ایمان آورده باشد،
حیات جاودانی دارد " .اگر مایلید که از گناهتان توبه کنید و به سوی خدا
برگردید ،و به عیسی خداوند و آنچه که او با مردن برروی سلیب و دوباره
ز نده شدن برای شما انجام داد ایمان بیاورید ،خدا وعده می دهد که شما
زندگی جاودانی خواهید داشت .گناه شما بخشیده خواهد شد و روزی قادر
خواهید بود که برای همیشه با خدا در بهشت زندگی کنید .او از درون شما
را تغییر خواهد داد تا بتوانید به بقیه وعده های اش اعتماد کنید و از او
اطاعت نمایید .آیا امروز به او ایمان خواهید آورد؟ لطفا" سرتان راخم کنید
و چشم هایتان را ببندید .اگر مایلید که به عیسی خداوند به عنوان نجات
دهنده خود ایمان آورید ،آیا با نگاه کردن به من به من نشان خواهید داد؟ (
مکث کنید و متوجه جوابها شوید)  .اگر به من نگاه کردید می توانید مرا (
در یک مکان و زمان مشخص ) مالقات کنید تا بتوانم از روی کتاب مقدس
.به شما نشان دهم ه چطور می توانید زندگی جاودانی داشته باشید

سواالت مروری
 – 1خدا به ابرام گفت که چه کاری انجام دهد؟ ( خانواده  ،دوستان و خانه
) .اش را ترک کند و به جایی که خدا به او نشان خواهد داد برود
 – 2بر طبق آیه حفظی ما عبرانیان  ، 8 :11ابراهیم چه کرد؟ ( او از خدا
).اطاعت کرد ،بدون اینکه بداند به کجا می رود
11

 – 3چه کسی با ابراهیم سفر کرد ( /ساره ،تارح پدر ابراهیم ،لوط پسر
) .عموی ابراهیم و غالمان اش
) – 4وعده های خدا به ابراهیم را ما چه می نامین؟ ( عهد
 – 5چند تا از وعده هایی را که خدا به ابراهیم داد نام ببرید ( .او فرزندان،
نوادگان و بستگان زیادی خواهد داشت ،او مردی مهم در بین امتها خواهد
بود ،خدا با کسانی که با قوم مهربان باشند ،نیکو خواهد بود و کسانی را که
با آنها بدرفتاری کنند ،مجازات خواهد کرد ،نجات دهنده از ذریت ابراهیم
) .خواهد آمد
 – 6چرا ابراهیم فکر کرد که برای او غیر ممکن ا ست که قومی عظیم
) .شود؟ ( او پسری نداشت
 – 7از طریق ابراهیم چه برکتی به شما و من رسید؟ ( عیسی خداوند
.برروی صلیب مرد تا ما بتوانیم از گناه بخشیده شویم
 – 8چطور می توانید از گناهتان بخشیده شوید تا روزی قادر باشید به
) .بهشت بروید؟ ( به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده ایمان بیاورید
 – 9چند تا از وعده های خدا به شما در کالم اش را نام ببرید ( .عبرانیان
 " ، 5 :13تو را هرگز ترک نخواهم کرد - " .رومیان  " ،28 : 8همه
) .....چیزها برای خیریت ( ایشان) با هم در کار می باشند " .و
 – 10اعتماد کردن به وعده خدا به چه معنا است؟ ( به خدا توکل کنید که
) .آنچه را که می گوید انجام می دهد
 – 11خدا از چه نامی استفاده کرد تا خودش و قدرت عظیم اش را به
)ابراهیم نشان دهد؟ ( ال شادای
 – 12اگر فراموش کردید که به خدا اعتماد کنید و شروع به انجام کارها به
روش خود نمودید ،چه باید انجام دهید؟ ( به آن گناه نزد خدا اعتراف کنید و
).از او بخواهید به شما کمک کند تا دوباره به او اعتماد کنید

سواالت مروری پیش دبستانیها
)  – 1.وعده چست؟ ( چیزی که شخصی می گوید انجام خواهد داد
 – 2دو وعده خدا به ابراهیم چیست؟ ( خدا ابراهیم را به سرزمین جدید
هدایت خواهد کرد ،ابراهیم فرزندان  ،نوادگان و بستگان زیادی خواهد
داشت ،ابراهیم مرد مهمی خواهد شد ،خدا با کسانی که به قوم اش مهربو
خواهد بود و کسانی را که با آنها بدرفتاری کنند ،مجازات می کند ،نجات
) .دهنده از ذریت ابراهیم خواهد آمد
)  – 3اسم پسر ابراهیم چه بود؟ ( اسحاق
 – 4اگر شما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خود از گناه ایمان
آورید خدا وعده می دهد که چه کاری برای شما انجام دهد؟ ( گناه شما را
) .ببخشد تا بتوانید روزی به بهشت بروید
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