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 "وا است.و ح کن، سمت راست، آن داستان آدم آنجا را نگاه"

 "در آخور. آن بچه کوچک لحم، بیت در آنجا در و"

 "نیست؟ ابراهیمپیرمرد با لباس قرمز،  آیا آن"

 ""نمک در دریای مرده وجود دارد؟ کوهی از چراواقعا 

 "می نویسد؟ را فرمان ده که نیست آن موسی آیا پایین، کامال در" 

 "خر است. آیا این با عید پاک ربطی دارد؟ آنجا مسیح سوار یک .آنجا، اورشلیم را نگاه کن"

 

 عالی. چقدر .را می توان یاد گرفت زیادی چیزهای. نگاه یک در مقدس کتاب های داستان

چند هفته   من قبال آن را شنیده بودم،آنها به یاد می آورند:  .بچه ها چیزهایی را از کتاب مقدس پیدا می کنند که آنها را می شناسند

 ؟ آه، نه، داستان را در مهدکودک در جشن تابستانی گفته شده بود.بود یا شاید در درس دینی -رستشی کودکان قبل در جلسه پ

بیشتر از آن که فکرش را می برعکس،  –و همینطور بزرگساالن داستان ها و نمادهایی را دریافت می کنند، که برای آنها غریبه نیست 

 کردند به آن وابسطه هستند.

 .بیشتر کمی تصویر هر با و آرام بسیار...  ماند می دهزن مقدس کتاب

 دارد؟ وجود امکان این آیا. نگاه یک در مقدس کتاب های داستان

 داستان ایم کرده سعی ما وجود، این با  .است متنوع بسیار کل در و مهم جدید، قدیمی، ضخیم، بزرگ، حد از بیش کتاب این واقع، در

و  بعضی از داستان ها را می توان نبودنش را حس کرد .کنیم جمع آوری پوستر این در را هستند آشنا مقدس که در کتاب  ییها

 بعضی ها را طور دیگری تصور کرد.

بعضی از بخشهای این کتاب بر روی نقشه سرزمینهای کتاب مقدس نشان داده شده اند و تقریباً در همان جایی که داستان اتفاق افتاده 

 در عیسی قیام طبیعی است معیت ندارد و بطور مثال در داخل و اطراف اورشلیم وقایع زیادی رخ داده است.بود. ولی این مطلب جا

 ..و این یک نمونه است.  – می باشد عکس این داستان  در وسط همین برای است، نداده رخ اردن شرق

  

 دارد؟ وجود امکان این آیا. نگاه یک در مقدس کتاب های داستان

 و کودکان خواهد میکتاب  این. دهد می نشان را جدید و قدیم عهد از داستان 112 مقدس کتاب پوستر !کنید تحانام را آن فقط

به این روش ما می خواهیم همه چیز  .دننک صحبت آنها مورد در و درک کنند را مقدس کتاب های داستان تا کند دعوت را بزرگساالن

چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای " می خوانیم: 18آیه  119ور که در مزمور را با خوشحالی کشف کنیم و حدس بزنیم همانط

 ."عجیب بینم

              



 عتیق عهد

نگاه یک در مقدس کتاب های داستان  
 

 زمین، ستارگان، خورشید،: کند می خلق را زمین و آسمان خدا

ها. انسان و حیوانات گیاهان،  

25:2تا  1:1کتاب پیدایش  ینشآفر   1 

.شوند می گمراه مار توسط حوا و آدام 24-1: 3 کتاب پیدایش  انسان سقوط   2 

بشریت. قتل اولین  

 

16-1: 4 کتاب پیدایش قابیلهابیل و    3 

 
خدا یک کشتی می سازد. ه فرماننوح ب 16-5: 6 کتاب پیدایش  نوح کشتی   4 

4: 7و  17 :6 کتاب پیدایش حیوانات می آیند. از هر نوع یک جفت.  5 کشتی نوح 

است. آب روی کشتی و شود می شروع سیل 24-5: 7 کتاب پیدایش   6 کشتی نوح 

.است نزدیک سیل پایان: دهد می نشان زیتون شاخه با کبوتر 12-1: 8 کتاب پیدایش   7 کشتی نوح 

است. کمان رنگین نشان آن. بندد می نوح با را خود عهد خدا 17: 9 تا 13: 8 کتاب پیدایش  حکشتی نو   8 

می سازند. به خاطر  بلند برج یک و باشند خدا مثل خواهند می مردم

 همین  خدا زبانهای آنها را متفاوت کرد.

9-1: 11 کتاب پیدایش  9 برج 

مهاجرت می کند.  اوداده است.  نسل خداوند به ابراهیم وعده زمین و 9: 12 – 27:11 کتاب پیدایش   10 ابراهیم 

می کند. دریافت وعده خدا را  ابراهیم زیر آسمان درخشان 6-1: 15 کتاب پیدایش   11 ابراهیم 

سارا به  نسل می دهد.  او قول  شود و به ابراهیم ظاهر می  خدا به 

.خندد آن می  

15-1: 18 کتاب پیدایش  12 ابراهیم

.دهد می نجات را اسحاق و کند می آزمایش را ابراهیم اعتماد خداوند 19-1: 22 کتاب پیدایش  اهیمابر  13 

به سوی آسمان می بیند. خداوند قول می یعقوب در رویا یک نردبانی 

 دهد که به او نزدیک شود.

22-10: 28 کتاب پیدایش  14 یعقوب

پسر دارد. بچه یازدهم یوسف است. یعقوب او را بطور  12یعقوب 

 خاص دوست داشت.

: 37و 26 -22: 35کتاب پیدایش

1-11 

 15 یعقوب

36-12: 37 کتاب پیدایش نش به مصر فروخته می شود.یوسف توسط برادرا  16 یوسف

 17 یوسف 18-1: 39 کتاب پیدایش ماند. . ولی او وفادار باقی میبه گناه بکشد ر می خواهد او رامسر فوطیفاه



23 : 40-19: 39 کتاب پیدایش یوسف باید به زندان برود و خوابهای دو نفر را تعبیر کند.   18 یوسف

سال پربار و هفت سال  ب فرعون را تعبیر میکند. هفت یوسف خوا

 می آید.  قحطی

 19 یوسف 36-1: 41 کتاب پیدایش

 20 یوسف 46-37: 41 کتاب پیدایش د. دوم بعد از فرعون در مصر می شو مقامیوسف 

 یوسف خود را به برادرانش معرفی می کند و آنها را می بخشد.

 

: 50،  28-1: 45 کتاب پیدایش

20 

 21 فیوس

 

 
 

 22 موسی 10-1: 2 خروجسفر  موسی در رود نیل قرار داده می شود و توسط دختر فرعون پیدا می شود.

. موسی باید صحبت می کند آتشیک بوته  از طریق موسی با خداوند

 قوم اسرائیل را از مصر بیرون ببرد.

 23 موسی 17: 4 – 1: 3سفر خروج 

 24 موسی 11:8 – 26: 7سفر خروج  تند که به مصر حمله می کنند.قورباغه ها به عنوان دومین بال هس

هستند که به مصر حمله  از ده بالهایی ملخ ها به عنوان هشتمین بال

 می کنند.

 25 موسی 20-1: 10سفر خروج 

 26 موسی 28-1: 12سفر خروج  قوم اسرائیل قبل از حرکت اولین مراسم عید فصح را جشن می گیرند.

، از دست ی سرخاسرائیل را از طریق باز کردن دریاخداوند قوم 

 مصریان نجات می دهد.

 27 موسی 31-1: 14سفر خروج 

 28 موسی 21-20: 15سفر خروج  می خواند. سرودپس از نجات از دریای سرخ، مریم یک 

 29 یموس 21-1: 20سفر خروج  در کوه سینا، خداوند دستور ده فرمان را از طریق موسی به مردم می هد.

  مخصوص چراغ   هفت به ساخت   قوانین مربوط  از  در میان بسیاری

 می باشد.

 30 موسی 40-31: 25سفر خروج 

قوم یک گوساله طالیی را به عنوان یک بت می سازند. موسی آن را از 

 بین می برد.

24-1: 32سفر خروج   31 موسی

آن را برکت می بلعام باید اسرائیل را لعنت کند. اما با کمک االغ او 

 دهد.

 32 موسی 35-21: 22اعداد 

 33 موسی 12-1: 34تثنییه  آنجا می میرد.او  اجازه دیدن سرزمین موعود را دارد. از کوه نبو موسی



 مقدس سرزمین به اردن طریق از را مردم موسی، جانشین یوشع،

 کند. می هدایت

 34 یوشع 17-1: 3یوشع 

 میهمانانبه  قبال ود. چون راحاباز بین می ر شیپورهااریحا توسط 

 نجات پیدا می کند. ،ه بودکمک کرد

 35 یوشع 27-1: 6،  21-1: 2یوشع  

 36 داوران 31-1: 5داوران  ، که خدا به او هدیه داد خواند.ییدرباره پیروز سرودیدبوره 

خداوند  درخواستجدعون با یک پوست گوسفند آزمایش می کند که 

 او واقعی است. از

 37 داوران 40-36: 6ان داور

 برای اینکه راز موهای بلند خود را به دلیله گفتهقدرتمند شمشون 

 ، تمام قدرت خود را از دست می دهد.بود

 38 داوران 19-4: 16داوران 

 39 روت 19-14: 1روت  روت از بالد موآب با مادرشوهرش نعومی به اسرائیل می رود.

 40 روت 7-1: 2روت  عز جمع آوری می کند.خوشه های گندم را از مزرعه بو روت

 41 روت 14-1: 3روت  روت و بوعز ازدواج می کنند. آنها از اجداد پادشاه داود هستند.

به اسرائیل بازگردانده می نبی صندوق عهد ده فرمان توسط سموییل 

 شود.

17-1: 7اول سموییل   42 سموییل

قبیله را متحد  12 تمام  کهشاول نخستین پادشاه اسرائیل می شود 

 می کند.

 43 سموییل 27-17: 10 اول سموییل

داود به عنوان یک چنگ نواز به دربار شاول می آید. او سرودهای 

 زیادی می نویسید.

 44 داود ؛ مزامیر23-14: 16 اول سموییل

 
 45 داود 51-1: 17 اول سموییل گولیات را شکست می دهد.   قالب سنگداود توسط 

 46 داود 5-1: 5دوم سموییل  می کند.کومت سال ح 40اه تمام اسرائیل می شود و مدت داود پادش

ترتیبی می دهد که شوهر او کشته می شود و بتشبع عاشق  داود

 . بعدها او پشیمان می شود.شود

 47 داود 25و12-1: 11دوم سموییل 

 48 سلیمان 28-16: 3هان اول پادشا دو زن می کند.اختالفات میان سلیمان داوری عاقالنه ای در

و  بدی به عنوان محل اقامت خدا می دهدمع دستور ساخت سلیمان

 آن را افتتاح می کند.

-1: 8؛  38-1: 6اول پادشاهان 
66 

 49 سلیمان

ایلیا در زمان قحطی در وادی کریت، توسط کالغهایی که از طرف خدا 

 بودند، تغذیه می شود.

 50 ایلیا 9-1: 17اول پادشاهان 

ایلیا اجازه دارد در حوریب خداوند را مالقات کند و او را در سکوت 

 تجربه کند.

 51 ایلیا 13-1: 19اول پادشاهان 



 52 مزامیر 1مزمور  کسی که ایمان دارد، مثل یک درخت در نزد آب می ماند.

خداوند همانند یک چوپانی است که به خوبی از گوسفندانش مراقبت 

 می کند.

 53 رمزامی 23مزمور 

 54 مزامیر 104مزمور  خلقت خدا پر از معجزات است و ستایش می شود.

ال، مانند مث به عنوان .است با سرودها به تصویر کشیده شده خدا کالم

 است. راه برای ینور

 55 مزامیر 119مزمور 

 56 مزامیر 16و15: 145مزمور  خداوند غذا و نوشیدنی می دهد. برای محصول از او تشکر می شود.

بنی   بیشتر از قومخود را  و االغ صاحب  خویش   گاو نر مالک

  .می شناسداسرائیل 

 57 پیامبران 3: 1اشعیا 

در آینده خداوند، شمشیرها به گاوآهن تبدیل می شوند و هیچ جنگی 

 نخواهد شد.

 58 پیامبران 3: 4میکا  4: 2اشعیا 

ه  ای از قوم می کند که مانند شاخ پیشگوییرا  یاشعیا آمدن مسیح

 اسرائیل رشد می کند.

 59 پیامبران 1: 11اشعیا 

خداوند اجازه می دهد که اشعیا آینده را ببیند: گرگ و بره کنار هم 

 قرار می گیرند، شیر چمن می خورد.

 60 پیامبران 25: 65؛ 9-6: 11اشعیا 

 61 پیامبران 8: 40اشعیا  ولی علف ها پژمرده و گلها می خشکند.کالم خداوند ابدی است 

خداوند به  ایمانداران قدرت جدیدی می دهد که آنها مانند عقاب ها 

 قوی هستند.

 62 پیامبران 31: 40اشعیا 

 63 پیامبران 13-1: 19ارمیا  خدا را نشان می دهد. یرداوارمیا با شکستن یک کوزه 

 
.شود می محافظت چاه شیراندر خداوند توسط دانیال 29-1: 6ل ادانی  برانپیام   64 

است. فقرا برای عدالت خواستار و کند می انتقاد ثروتمندان از عاموس 24-11: 5؛  3-1: 4عاموس    65 پیامبران 

دریا فرار کند، اما توسط  راه یونس می خواهد از خدا و ماموریتش از

 یک ماهی بزرگ بلعیده می شود.

15-1: 1یونس   66 پیامبران 

 خود  گناه از شهر  مردم. می کندیونس سرانجام در نینوا موعظه 

 .شوند می پشیمان

 67 پیامبران 10-1: 3یونس 



 جدید عهد

نگاه یک در مقدس کتاب های داستان  
 

 
 

 68 عیسی 28-26: 1لوقا  کند. می اعالم را عیسی تولد مریم به فرشته یک

  مشرق از حکیمان و چوپانان. شود می متولد آخور یک در عیسی

 او هستند. دانشاه زمین اولین

 69 عیسی 20-1: 2؛ لوقا  12-1: 2 متی

 70 عیسی 52-41: 2لوقا  .متحیر می کند  بزرگان راعیسی دوازده ساله در معبد، 

و  بسیاری از مردم و همینطور یحیی مردم را به توبه دعوت می کند 

 اردن تعمید می دهد. رود عیسی را در

 71 یحیی 8-2: 1؛ مرقس  12-1: 3متی 

 72 عیسی 12-1: 2یوحنا  عروسی قانای جلیل، عیسی آب را به شراب تبدیل می کند. در

 
. در میان آنها ماهیگیرانی دعوت می کندعیسی اولین شاگران خود را 

 هستند که اکنون قرار است صیادان آدم ها باشند.

-16: 1 مرقس ؛ 22-18: 4متی 

 10-1: 5لوقا   20

 73 عیسی

 74 عیسی 13: 5متی  پیروان عیسی باید نمک جهان باشند.

 75 عیسی 16-14: 5متی  پیروان عیسی باید نور جهان باشند.

کوه عیسی برای بسیاری از مردم موعظه می کند. او دعای  باالیدر 

 ربانی را آموزش می دهد.

 76 عیسی 13-9: 6متی 

 77 مثل ها 27-25: 6متی  گران باشند.بیش از حد ن نباید مانند سوسن های صحرا انسانها



 شن خانه که روی یک از پایدارتر سنگ روی بر شده ساخته خانه یک

 است.بنا شده  ماسه و

 78 مثل ها 49-47: 6؛ لوقا  29-24: 7متی 

هر چند روباه ها برای خود خانه ای دارند ولی عیسی خانه ای ندارد. 

 فتد.همین ممکن است برای پیروان عیسی اتفاق ا

 79 مثل ها 58: 9؛ لوقا  20: 8متی 

-35: 4؛ مرقس  27-23: 8متی  دریای طوفانی را آرام می کند. عیسی

 25-22: 8لوقا   41

 80 عیسی

 
 9-1: 4؛ مرقس  9-1: 13متی  در مثال برزگر برخی از دانه ها توسط پرندگان خورده می شوند.

 8-4: 8لوقا 

 81 مثل ها

  21-13: 14متی  ماهی سیر می کند. 2نان و  5نفر را با  5000عیسی 

 44-31: 6مرقس 

  17-10: 9لوقا 

 82 عیسی

 83 مثل ها 7-4: 15؛ لوقا  14-10: 18متی  شود... گم گوسفند 100 از یکی تنها اگر حتی

..... یک چوپان خوب به جستجوی گوسفند گمشده اش می رود و 

 زمانی که او را پیدا می کند خوشحال می شود. 

 84 مثل ها 7-4: 15؛ لوقا  14-10: 18متی 

  15-13: 19متی  دهد. می برکت را آنها و دارد دوست را کودکان عیسی

  16-13: 10مرقس 

 17-15: 18لوقا 

 85 عیسی

 86 عیسی 52-46: 10مرقس  را شفا می دهد.  نابینا بارتیماوس عیسی چشمان 

 87 مثل ها 37-25: 10وقا ل .کند می کمک مجروح فرد یک به نیکوکار یسامر

 88 عیسی 42-38: 10لوقا  .عیسی مریم و مارتا را مالقات می کند. مریم به سخنانش گوش می دهد

پسر گم شده به سوی پدرش برمی گردد و پدرش از آمدن او 

 خوشحال است.

 89 مثل ها 32-11: 15لوقا 

ص ان تر است از وارد شدن شخیک سوزن آس سوراخ رد شدن شتر از

 به پادشاهی خداوند. ثروتمند

  26-16: 19متی 

  27-17: 10مرقس 

 27-18: 18لوقا 

 90 عیسی

می بیند و می  اج گیر را که روی درخت نشسته است،عیسی زکی ب

 .کند برقرار ارتباطخواهد با او 

 91 عیسی 10-1: 19لوقا 



خدا آنچه را که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خداست به 

 بدهید.

 22-15: 22متی 

 17-13: 12مرقس 

 26-20: 20لوقا 

 92 عیسی

 93 عیسی 35: 6یوحنا  است. زندگی نان عیسی

 94 عیسی 5: 15یوحنا  عیسی تاک حقیقی است.

 
اورشلیم حرکت می کند. جمعیت او را تشویق می طرف عیسی به 

 کنند.

 11-1: 21متی 

 10-1: 11مرقس 

 38-29: 19لوقا 

 19-12 :12یوحنا 

 هفته رنج های

 مسیح

95 

 30-17: 26متی  برگزار می کند. شاگردانش با را آخر شام عیسی

 25-12: 14مرقس 

 23-7: 22لوقا 

هفته رنج های 

 مسیح

96 

 46-36: 26متی  پدرش دعا می کند. درگاه عیسی در باغ جتسیمانی به

 42-32: 14مرقس 

 46-39: 22لوقا 

هفته رنج های 

 مسیح

97 

یسی را انکار می کند. او زمانی که خروس سه بار بانگ زد، به پطرس ع

 اشتباه خود پی می برد.

 75-69: 26متی 

 72-66: 14مرقس 

 62-54: 22لوقا 

 27-25: 18یوحنا 

هفته رنج های 

 مسیح

98 

 32-31: 27متی  جلجتا حمل کند. مسیرعیسی باید صلیب خود را در 

 23-20: 15مرقس 

 31-26: 23لوقا 

  17-16: 19یوحنا 

هفته رنج های 

 مسیح

99 

 56-33: 27متی  و می میرد. می شودعیسی مصلوب 

 41-24: 15مرقس 

 49-32: 23لوقا 

 30-18: 19یوحنا 

هفته رنج های 

 مسیح

100 

پس از مرگ، عیسی را در قبری می گذارند و سنگ بزرگی را جلوی 

 درب قبر قرار می هند.

 66-57: 27متی 

 47-42: 15مرقس 

-31: 19یوحنا  56-50: 23ا لوق

42 

هفته رنج های 

 مسیح

101 



پس از سه روز، عیسی از جانب خداوند زنده می شود. او اولین بار 

 توسط زنان دیده می شود.

 15-1: 28متی 

 8-1: 16مرقس 

 12-1: 24لوقا 

 18-1: 20 یوحنا

 102 قیام

ه دو عمواس، عیسی خود را ببه نام ی یروستا درراه اورشلیم  مسیردر

 شاگردش نشان می دهد.تن از 

 103 قیام 35-13: 24لوقا 

گویند.  بکه درباره او سخن  فرمان می دهدعیسی به شاگردانش 

 حضور پدرش می رود. به سپس او به آسمان 

 20-16: 28متی 

 20-9: 16مرقس 

 53-36: 24لوقا 

 104 قیام

 105 رسوالن 40-26: 8اعمال رسوالن  ی سازد.را تعمید می دهد و او را خشنود م آفریقاییفلیپس یک مرد 

  او پیروان  یکی ازعنوان   دمشق به  پولس توسط عیسی در راه

 برگزیده می شود.

 106 پولس 19-3: 9 اعمال رسوالن

ی کند و کلیساهای پولس در سفرهایش درباره عیسی صحبت م

 می کند. بسیاری را ایجاد

 25-21: 14 اعمال رسوالن

 ر سایر قسمتهاو د 1-22: 18

  

 107 پولس

در فیلیپی، زنی به نام لیدیه که فروشنده پارچه های ارغوانی بود، 

 اولین مسیحی در اروپا می شود. 

 108 پولس 15-11: 16 اعمال رسوالن

 
 

 از او هاآن در. نویسد می مختلف کلیساهای به زیادی های نامه پولس

 عیسی می گوید. بوسیلهمحبت خدا 

 7-1: 1رومیان 

 18-11: 6غالطیان 

  و نیز سایر قسمتها 2:1فیلیپیان  

 

 109 ها رساله

یک بدن  کلیسا خانه ای است که از سنگهای زنده تشکیل شده است.

 است با اعضای بسیار.

 31-12: 12اول قرنتیان 

 22-19: 2افسسیان 

 5: 2اول پطرس 

 110 ها رساله
 

آینده کار خدا را  ر آنمکاشفه را می نویسد. د در جزیره پطمس یوحنا

 پیشگویی می کند.

 21-1ه مکاشف

 

 111 مکاشفه

: اولین و آخرین حرف در الفبای یونانی. خداوند آغاز و پایان آلفا و امگا

 هر چیز است.

 112 مکاشفه 8:21؛  8: 1مکاشفه 



 عملی هایی ایده

  کرد؟ استفاده مقدس کتاب پوستر از توان می چگونه
 

ما می خواهیم  اینجادر سریع مشخص می شود که چیزهای بسیاری برای دیدن وجود دارد.  .نگاه یک در مقدس کتاب های داستان

 برخی از روش های استفاده از پوستر کتاب مقدس را معرفی کنیم.
 
 

 

 پیدا کنید را مقدس کتاب های داستان
آیا ؟ داستانی هست که من آن را خیلی دوست داشته باشمآیا استان را می شناسم؟  کدام ددنبال آن بگردید:   ارزش این را دارد که ابتداطبیعی است 

آیا  باشد؟ در پوستر کتاب مقدس ذکر نشده که را من می شناسم  آیا داستان هایی ؟پیدا می کنم داستان های بیشتری از عهد عتیق یا از عهد جدید
 به خوبی توضیح دهم؟ را می توانم یک داستان مخصوص

 کجاها می توانند بعضی از داستانها به هم مرتبط شوند؟در 
 .دو عکس یک ستاره را می توان دید.. در هر پیدا کنم؟ (96)و یا شام آخر ( 26)به عنوان مثال می توان  شباهت هایی درباره عید فصح 

است که یادآور نبوت اشعیا  را می توان دید،گل رز ک : در داستان عکسهایی از داستان های متی و لوقا ترکیب شده است. ی(69)یا داستان کریسمس 
 دیگری از اینها در نبوت در آخور گاو نر و االغ دیده نمی شود. اشاره کرد. "غنچه کردهیک گل رز"قدیمی کریسمس  سرود اینجا می توان به .(59)

 یست در آخور متولد شود.بدینگونه می توان توضیح داد، که چرا مسیح می با نشان داده شده است. (57)  اشعیا

 
 آیا من تغییر پولس را کشف کردم؟

در اینجا می  دیده نمی شود.هنوز  (106)، که  این  در مالقات با عیسی در دمشق وانیم ماهیی را در کیف او ببینیمما می ت (108)در گفتگو با لیدیه 
 ماهی به عنوان یک نماد مسیحی اشاره کرد. به توان

 
 کرد:عمیق تر درک ان موضوع یهودیت را با کمک داستانهای عهد عتیق همینطور می تو

آنها را می توان در اطراف داستان داوود  می توانند  با ستاره داود و کاله یهودیان توضیح داده شوند که هر دو  (49)، معبد (27)، خروج (26)عید فصح 

 .و جلیات مشاهده نمود
 

  کنید کشف را نمادها و تصاویر

 
 داستان ها می توان دنبال  وجود دارد.  عالوه بر این، های کوچک و نمادهای زیادیعکس ، دفترچه راهنماستان ارائه شده در دا 112بر  عالوه

به عنوان مثال، در عکس باال سمت راست یک چاه آب مشاهده می شود. داستانهای کتاب مقدس در مورد چاه  اد.توضیح د گشت و در مورد آنها
(، داستانهایی هستند که در آن مشکالت و دعواهایی 24بعنوان مثال چاهی که یعقوب برای جستجوی همسر آینده اش رفته بود )پیدایش های آب 

یک چاه  در کناررا  ورهفصموسی همسر آینده اش  پیرامون آن وجود دارد و این چاهها این امکان را مهیا می کند که درباره مشکالت صحبت شود. 
 طریق این به توان می را آب موضوع کلی، طور به  ( مالقات می کند.4چشمه یعقوب  )یوحنا  کناردر ( و عیسی با یک زن 2)خروج  کند مالقات می



 در نهر ایلیا ،(27) سرخ در دریای آزادی ،(8-4) سیلداستانهای دیگری که به آب مربوط می شود را نیز می توان به پوستر اضافه کرد:  داد. توسعه
 (.52) 1 مزمور و( 50) تکری

 
عالوه بر این، کوزه های خاک رس  و کتیبه هایی  در قمران پیدا می شود. (74) می باشد تا چه حد آب شور می توان توضیح داد که  در دریای مرده

ما بفهمیم در کمک کند که واند ( می ت30)کنار  در قسمت باال همینطور یک کتیبه وسط با کتیبه هایی در جنوب و شرق دریای مرده دیده می شود.
 .شد 111و  109تصاویر وارد و می توان همزمان نوشته شده است. مورد چه چیزیو در چگونهگذشته 

 
خدا  خورد: قوماینجا موضوع راه یعقوب یعنی راه زائران به چشم می   (34)سمت راست از  صدف یعقوب را دید؟ ،چپ کوه نبوآیا می توان در سمت 

زیرا برای ما در این جهان هیچ شهری ابدی نیست و به این جهت ما جویای شهری هستیم که ")  14: 13 عبرانیان. کنار خدا مهاجرقوم  به عنوان
و  107( و پولس )104(،  ماموریت )27(، اسرائیل )10ابراهیم ) کرد: اشاره زیر  داستانهای قوم های مهاجر به توان می ( "به زودی ظاهر می شود.

108). 

 
حیوانات مشخصی را می توان با هدف  کرد؟ مشاهده تصویر در توان می را یحیوانات چه و تعداد چه ؟را داشته باشم  یمعمایجستجو ید حوصله  شا

با )ه شدند اشاره کرد که در آن ماهی ها شمرد 21بعد از می توان به داستانی در انجیل یوحنا باب  دارد؟ وجود ماهی تا چندجستجو کرد، بطور مثال: 
 (.مقایسه شود ها ماهی قسمت  21 یوحنا کتاب 

 مقدس را کشف کنید کتاب موضوعات

  به منظور مرتبط ساختن موضوعات اصلی کتاب مقدس با دنیای امروز بسیار مناسب است. پوستر کتاب مقدس

 

 می دیده یکدیگر کنار در ( 65) عاموس نبی کلمات و( 90) دثروتمن نجوا داستان پوستر در چگونه با هم مرتبطند؟ ثروت و عدالت موضوعات
لیا با یمالقات ا و( 97) جتسیمانی در عیسی ،(76) دعای ربانی ،(56-52)کجا دعا می شود؟ دعا چیست؟ برای این منظور داستانهای مزامیر شوند.

 112  تلفن شماره یادآور شماره اینوجود دارد.  مقدس تابک داستانهای برای عدد 112بنابراین خیلی متناسب است که  .(51) خداوند در سکوت
موقع سختی و مشکالت مرا صدا کنید، من شما را رهایی می دهم و شما مرا ستایش خواهید  در") 15: 50مزمور پس می توان : است اورژانس

  .کردخطاب  "شماره تماس خداوند" را به عنوان  (".کرد

 

(، 88(، جلسات پرستشی )87(، خدمات مسیحی )104)( )بشارتشهادت دادن  /ماموریت :کرد تقسیم بندی ها داستان در توان می را کلیسا بعد چهار
 (.110) مشارکت

ت است؛ و هر کس در محبت  خدا محب"می گوید:  16 :4در اول یوحنا ( نشان دهنده محبت خدا است. 76وسط، )سمت چپ  قسمت باال در ،قلب
 ؟محبت خدا را همه جا می توان دیدیی در پوستر کتاب مقدس، ها کجا و در چه داستان  ".و خدا در او ساکن است در خدا ، اوزندگی می کند

                                                                       



هر کدام از این  .دهد می نشان را جدید و قدیم عهد از داستان 112 مقدس کتاب پوستر. نگاه یک در مقدس کتاب های داستان

 قسمتها بر روی نقشه سرزمین های کتاب مقدس تقریبا همان جایی که اتفاق افتاده است، نشان داده شده است.

 در کتاب مقدس و خالصه ای از رویدادهای کتاب مقدس را ذکر می کند. هاجای آن ؛ داستانها، کتابچه راهنما این 

قسمتهای دیگر می کند، چیزهایی را کشف کنید، داستانهایی را تعریف کنید و آنها را با سایر پوستر کتاب مقدس شما را دعوت 

 مرتبط سازید. بدینصورت کتاب مقدس می تواند زنده بماند...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوستر کتاب مقدس

نگاه یک در مقدس کتاب های داستان  
 


