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وعده خدا این است که همه امتها را برکت دهد و گناه و مرگ را از طریق شخص برگزیده خود شکست دهد

عهد عتیق
ذریت
 .1پیدایش و وعده ّ

) (2سقوط در گناه و مرگ
 . 2همه چیز برای کلمه خدا و توسط کلمه خدا آفریده شده است -پیدایش
 . 1سقوط و وعده ذرّیت برای کوبیدن شیطان
 . 3خدا خودش را به عنوان یهوه آشکار می کند
 . 4زمانیکه طوفان همه شریران را نابود کرد ،نوح نجات یافت و زنده ماند
 . 5در برج بابل زبان انسانها مشوّ ش شد

) (6ابراهیم وعده خدا را در حران در ترکیه شنید
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 . 6همه امتها توسط ذرّیت ابراهیم برکت خواهند یافت
 . 21-7اسماعیل امتی بزرگ خواهد شد
 . 22ابراهیم پسر خود را به عنوان قربانی تقدیم می کند
 . 27 – 21همه امتها توسط اسرائیل برکت خواهند یافت
 . 22یوسف ،اسرائیل را در مصر نجات داد و به طور خاص برکت یافت
 . 21ایوب امین ماند و سختیها را در سرزمین عوص تحمل کرد و توسط خدا برکت یافت -ایوب

 .2وعده خدا با وجود مصر هم به تحقق می رسد

) (20موسی و خروج از مصر
 . 12 – 11موسی و ده بالیی که بر مصریان وارد شد -خروج
 . 13 -11خیمه و ده فرمان
 . 12 – 14اسرائیل در بیابان سرگردان شد – الویان  ،اعداد
 . 11موسی قبل از مرگش اسرائیل را برکت می دهد و به آنها هشدار می دهد -تثنیه
 . 31 – 31یوشع سرزمین وعده را فتح می کند  -یوشع

) (44شمشون ،فلسطینیان را می ُکشد
 . 34 – 33اسرائیل توسط خدایان دروغین به تباهی کشیده شد – داوران
2

 . 31 – 35دبوره داور و جدعون داور
 . 42 -41قبیله بنیامین ویران شد
یفتاح داور قبیله افرایم را شکست می دهد
. 43 -41
ِ
شمشون داور و فلسطینیان
. 44
ِ
 . 46 – 45تابوت عهد به اسارت رفت -روت

 .3وعده خدا با وجود دشمنان بسیار به تحقق می رسد

) (51داود جلیات غول پیکر را می ُکشد
 . 51 – 47سموئیل داور و شائول پادشاه – اول سموئیل
 . 52داود جلیات غول پیکر را می ُکشد
 . 51 – 51داود پادشاه می شود – دوم سموئیل ،اول تواریخ
 . 66 – 61پادشاه ابدی خدا از طریق داود خواهد آمد  -مزامیر
 . 67سلیمان پادشاه معبد را بنا می کند -اول پادشاهان ،دوم تواریخ
 . 72 -62سلیمان برکت یافت -جامعه ،غزل های سلیمان
 . 73 – 71اسرائیل شمالی از سلیمان و یهودا جدا می شود

 .4وعده خدا با وجود اسرائیل شمالی هم به تحقق می رسد

) (89الیشع  ،ایلیا را هنگامیکه به آسمان بُرده شد ،می بیند
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 . 72 -74یهودا توسط حمله های عظیمی از طرف اسرائیل شکست می خورد
 . 21-71یهودا از دست ملتهایی که دشمن او بودند ،نجات یافت -یوئیل
ت اسرائیل مقابله می کنند -دوم پادشاهان
 . 11 – 23ایلیا و الیشع با شرار ِ
 . 17 – 13خدا مانع از این شد که اسرائیل شمالی خاندان داود پادشاه را نابود کند
 . 213 – 12اسرائیل با حمالت بسیار دشمنانش ضعیف شد -عاموس

) (106یونس و ماهی بزرگ
 . 216 – 214یونس به اسرائیل کمک می کند و آشوریها توبه می کنند -یونس
 . 221 – 217اسرائیل اصرار می کند که آشور به یهودا حمله کند -هوشع
 .221 -222آشور به اسرائیل حمله می کند و جلیل را تصرف می کند
 . 222 – 223اسرائیل حمله می کند و یهودا را غارت می کند
 . 211 – 221آشور ،اسرائیل را نابود می کند و به یهودا حمله می کند

 .5وعده خدا با وجود آشور هم به تحقق می رسد

) (129فرشته ،ارتش آشوریان را به قتل می رساند
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 . 212 – 213حزقیا پادشاه از خدا کمک می طلبد -امثال ،میکاه
 . 231 – 211فرشته ،ارتش آشوریان را به قتل می رساند
 . 232خادم مسح شده خدا همه امتها را نجات خواهد داد -اشعیا
 . 231 -231بابل به آشور حمله می کند -ناحوم ،صفنیا
 . 243 – 241پادشاه یوشیا که سعی داشت به بابل کمک کند ،کشته شد -ارمیا

 .6وعده خدا با وجود بابل هم به تحقق می رسد

) (162حزقیال می بیند که استخوانهای مرده حیات یافتند
 . 245 -244بابل ،یهودا را به اسارت می برد -حبقوق
 . 252 – 246دانیال یکی از فرمانداران بابل می شود -دانیال
 . 262 -251بابل ،یهودا را نابود کرده و آنها را تبعید می کند -مراثی ارمیا
 . 261حزقیال می بیند که استخوانهای مرده یهودا حیات می یابد -حزقیال
یهودیان تبعید شده کمک می کند
 . 264 -263خدا بابل را فروتن می کند و به
ِ

 .7وعده خدا با وجود فارسیان هم به تحقق می رسد

) (165دانیال ،پسر انسان را به عنوان پادشا ِه خدا می بیند
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 .265پسر انسان که مسح شده ،کشته خواهد شد اما بر همه ملتها فرمانروایی خواهد کرد
 . 267 -266فارس ،بابل را شکست می دهد و یهودیان را آزاد می کند که به خانه هایشان برگردند -عزرا
 . 273 – 262یهودیان معبد را در اورشلیم بازسازی کردند – حجی ،زکریا
 . 276 – 274یهودیان ازقتل عام فارسیان نجات یافتند -استر ،عوبدیا
 . 221 -277اورشلیم  411سال پیش از آمدن مسح شده خدا بازسازی شد -نحمیا
 . 223 -222یهودیان معبد و پرستشهای آن را بی حرمت کردند – مالکی

عهد جدید
 .8وعده خدا ظاهر می شود

) (184جبرئیل فرشته خبر تولّد عیسی را به مریم باکره می دهد
 . 224جبرئی ِل فرشته خبر تولّد عیسی را به مریم باکره می دهد -لوقا
 . 226 – 225عیسی نجات را برای همه امتها می آورد -متی
 . 222 – 227عیسی می گوید که باید تولد تازه یافته و از روح متولد شوید -یوحنا
 . 211 -221معجزات عیسی ثابت می کند که او مسح شده است به عنوان مسیح -مرقس
 . 213 -212فریسیان توطئه چیدند که عیسی را بکشند زیرا که او امتها را نزد خود می پذیرفت

) (196عیسی باالی کوه موعظه می کند
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 . 216 -214عیسی  21شاگرد را انتخاب می کند و ما را با موعظه باالی کوه تعلیم می دهد
 . 114 -217فریسیان به روح القدس کفر گفتند و یحیی تعمید دهنده کشته شد
 . 115عیسی می گوید که باید در بدن و خون او شرکت کنید
 . 124 – 116عیسی مرگ خود و قیامش را پیشگویی می کند ،نشانه یونس نبی
 . 111 -125خدا روح القدس را به شاگردان عیسی می دهد
 . 111 -112عیسی ریاکاری فریسیان را قبیح می خواند

 .9وعده خدا با وجود گناه و مرگ به تحقق می رسد

) (246عیسی و شاگردانش در شام آخر
 . 135 -131عیسی در حضور فریسیان ،ایلعازر را زنده می کند
 . 132 – 136جمعیت بسیاری عیسی را دنبال می کنند درحالیکه او سوار بر االغ وارد اورشلیم می شود
 . 131عیسی دعا می کند که نام پدر جالل یابد و خدا پاسخ می دهد
 . 143 – 141عیسی ویرانی اورشلیم و معبد را پیشگویی می کند
 . 142 -144عیسی در شام آخر به شاگردانش فرمان می دهد که یکدیگر را محبت کنند

) (258عیسی مصلوب شد تا کفاره گناهان ما شود
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 . 141عیسی نان و شراب می دهد به یادگاری قربانی او برای بسیاری از انسانها
 .151عیسی وعده داد که روح القدس را می فرستد تا شاگردانش را تعلیم و تسلّی دهد
 . 152عیسی می گوید که او تاک حقیقی است و ما باید در او بمانیم تا ثمر بیاوریم
 . 153 -151عیسی برای شاگردانش دعا می کند و برای آنهایی که در آینده به او ایمان خواهند آورد
 . 157 -154عیسی زندانی شد به خاطر مسیح بودنش و به خاطر اینکه پسر انسان بود و پر قدرت
 . 152عیسی مصلوب شد تا کفاره گناهان ما شود و روحش را به خدا تسلیم کرد

) (264عیسی در برابر دیدگان بسیاری به آسمان صعود می کند
 . 161 – 151عیسی در روز سوم قیام می کند و نگهبانان ترسان شده و از سر قبر فرار می کنند
 . 162عیسی به دو نفر از شاگردان ظاهر می شود و تمامی نبوتهایی را که در مورد او شده بود برای آنها توضیح می دهد
 .161عیسی به  511نفر از شاگردان می گوید که مردم را از تمامی قومها تعمید داده وآنها را تعلیم دهند
 . 163عیسی به شاگردان می گوید که در روح القدس در قدرت تعمید خواهند یافت
 . 164عیسی به آسمان صعود می کند و شاگردان هر روزه در معبد ،خدا را ستایش می کنند

 .10وعده خدا با وجود جفاها به تحقق می رسد

) (265روح القدس ،پطرس و شاگردان را در روز پنطیکاست تعمید می دهد
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 . 165پطرس و شاگردان در روح القدس در قدرت تعمید یافتند  -اعمال
 . 161 -166فریسیان ،رسوالن را تهدید کردند اما معجزات باعث شد که بسیاری ایمان آورند
 . 172 – 171ایمانداران جفا می بینند اما حتی پولس هم عیسی را می بیند و ایمان می آورد
 . 171امتها شاگرد می شوند و در انطاکیه ( ترکیه ) مسیحی نامیده می شوند
 . 172 -173پولس وعده را به قبرس و ترکیه می رساند و بسیاری ایمان می آورند
 . 122 -171شاگردان غیریهودی نیازی ندارند که شریعت یهود را پیروی کنند -یعقوب ،غالطیان

 .11وعده خدا به همه ملتها می رود

) (290پولس وعده را به افسس در ترکیه می رساند
 . 121پولس وعده را از طریق ترکیه به اروپا می برد
 . 123پولس به فیلسوفان آتن می گوید که عیسی به عنوان کلمه خدا ما را داوری خواهد کرد
 . 126 -124پولس یک سال و نیم در قرنتس تعلیم می دهد و بسیاری را شاگرد می سازد
 . 121 -127شاگردان در اروپا جفاهای بسیاری را متحمل می شوند -اول و دوم تسالونیکیان
 . 111پولس در افسس ( ترکیه ) موعظه می کند و به انطاکیه برمی گردد تا گزارش دهد

) (305پولس در روم زندانی شد
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 . 115 – 112پولس به افسس برمی گردد و برای مدت  1سال عده بسیاری را در آسیا تعلیم می دهد -اول قرنتیان
 . 117 – 116پولس وعده را به سراسر مکادونیه می برد – دوم قرنتیان
 . 111 – 112پولس به قرنتس برمی گردد و به شاگردان در روم دلگرمی می دهد -رومیان
 . 314 -311پولس به اورشلیم می رود و به اشتباه دستگیر شده و  1سال در قیصریه می ماند
 . 323 – 315پولس به مدت  1سال در روم زندانی شد – کولسیان ،فلیمون،افسسیان،فیلیپیان
 .12وعده خدا به تحقق خواهد رسید

) (326-324نرون ،پطرس و پولس و بسیاری از شاگردان را می ُکشد
 . 324پولس آزاد شد اما یعقوب برادر عیسی در اورشلیم کشته شد -عبرانیان
 . 326 -325پولس ،تیموتائوس را برای رهبری شاگردان در افسس تعیین می کند -اول تیموتائوس
 . 322 -327پولس وعده را به بسیاری از مکانهای جدید و کریت می برد -تیطس
 . 312 -311بعد از اینکه نرون ،روم را به آتش کشید مسیحیان به ترکیه تبعید شدند -اول پطرس
 . 316 -311نرون مسیحیان را مقصر اعالم کرد و پطرس و پولس را ُکشت -دوم پطرس ،دوم تیموتائوس

) (328عیسی جالل یافته با  7کلیسا در ترکیه صحبت می کند
 . 317شاگردان دروغین آمدند و رومیان معبد را در اورشلیم ویران کردند همانطور که عیسی پیشگویی کرده بود -یهودا
 . 312عیسی به  7کلیسا در ترکیه کمک می کند و دوباره برای شفای امتها می آید -مکاشفه
 . 332 – 311یوحنا به ما می گوید که عیسی کلمه خدا و حیات است ،خدا محبت است ،محبت کنید -اول،دوم،سوم یوحنا
 .331عیسی کلمه خداست و همه چیز بواسطه او خلق شد -یوحنا
 . 331خدا به همه امتها وعده می دهد افرادی که به عیسی ایمان دارند در نام او حیات خواهند داشت
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