راهنمای خالصه کتاب مقدس 2008
این راهنما وسیله ای کاربردی است تا کتاب مقدس را وارد زندگیهای شما بکندد .در مددت کوتداد درو و ردرشناسد شدما را از کتداب
مقدس افزایش دهد! ورتیکه به خالصه کتاب مقدس  2008مراجعه کنید ،رنگها ،نقشه ها ،زمان بندیها و موارد خاصد را خواهیدد دیدد
که به طریق عال به شما کمک م کنند تا کتاب مقدس را جستجو کنید .این راهنمای است برای اینکده بده بهتدرین شدک از خالصده
کتاب مقدس استفادد کنید.
او  ،متوجه خواهید شد که این خالصه از  72اسدالید تشدکی شددد کده مد تدوان بدا رنکتدور ننهدا را نمدایش داد ،هدر صدف ه شدام 2
اسالید م باشد .دو اسالید او رسمتهای مختلف این خالصه را نشان م دهد .برای مثا  ،ابتدای اسالید سوم ،یدک عددد بدزرف سدفید
رنگ  1در یک جعبه سدیاد کندار کلمده" شدرو " نشداندهندد ابتددای بخدش اسدت .همچندین متوجده خواهیدد شدد کده هدر داراگراف شدمارد
گذاری شدد و ندرس نیات در انتهای اراگراف عنوان شدد است تا به را ت از روی کتاب مقدس نیات را یدا کنیدد ،همچندین کتابهدای
کتاب مقدس در این خالصه به ترتیب زمان نوشته شدن ننها م باشد.
اال نگاه م اندازیم به روشهای که کمک م کند تا بهترین استفادد را از این خالصه ببریم.
 ) 1م توانید در مورد ورایع کتاب مقدس مطالعه کنید ،با نگاه به این خالصه م توانید به سرعت به ورایع که از ابتددا تدا انتهدای
کتاب مقدس اتفاق افتادد دسترس یدا کنید.
 ) 2م توانید در مورد نبوتها مطالعه کنید .به این ترتیب که متنهدای ررمدز رندگ در ایدن خالصده را بخوانیدد .متنهدای ررمدز ررندگ
 700نبوت را که در کتاب مقدس ذکر شدد نشان م دهد و متنهای ررمز معمول نشدان مد دهدد کده چطدور بع د از ننهدا بده ت قدق
رسیدد ،متنهای ررمز که زیر ننها خط کشیدد شدد ،نبوتهای در مورد عیس به عنوان مسیح م باشد.
 ) 3م توانید در مورد مکانها مطالعه کنید 77 .نقشه ای که در این خالصه نمدد ،نشاندهندد جابجاییها و فعالیتهای روم م باشد که در
متن عنوان شدد است .م توانید ببینید که روم اسرائی به کجا کوچ کردد اند و در کجا به فرمان خدا متورف شدد اند ،در کجا جنگیدند،
ع یس و شاگردانش به کجا سفر کردند ،کلیساها در کجا شرو شد و کتابهای کتاب مقدس در کجا نوشته شد.
 )4م توانید در مورد مسائ برجسته مطالعه کنید .با مطالعه متنهای بنفش م توانید این مسائ را دنبا کنید .نکات کلیددی بده رندگ
بنفش ررنگ نشان دادد شدد و عهدها به رنگ بنفش معمول و در زیر متن خط کشیدد شدد است.
 ) 5م توانید در مورد رومها مطالعه کنید .از طریدق  45زمدان بنددی کده در ایدن خالصده ذکدر شددد مد توانیدد ببینیدد کده کددام نبد و
ادشاد همزمان با هم م زیسته اند .همچنین خواهید دید که هر چه به زمان مصلوب شدن عیس نزدیکتدر مد شدویم ،زمدان در کتداب
مقدس نهسته تر س ری م شود.
 ) 6م توانید در مورد تاریخ مطالعه کنید .با کلیدک کدردن بدر روی  38های رلیندک ایدن خالصده ،و یدا بده روشد سدادد تدر بده سدایت
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مراجعه کنید که به صورت رایگان م توانید دی اف نن را ک کنیدد .بدا یدک کلیدک مد توانیدد بده تداریخ دنیدای ددران کلیسداهای
گذشته ،ادشاد کوروش ،ادشاد سنخاریب،گزارشات ادشاد نبوکدنصر و بسیاری مسائ دیگر دسترس یدا کنید .همچنین مطالعات در
مورد مو وعات کلیدی نیز موجود است.
)7م توانید در مورد ادشاه اسرائی و یهودا مطالعه کنید.این مطالعه ردری سردرگم کنندد است اما از طریق این خالصه م توانید
مطالعه ای مفید داشته باشید ،به این ترتیب که ورایع اتفاق افتادد در ادشاه اسرائی به رنگ سبز م باشد.
 )8نیا دیدن مسائ مهم برایتان جالب است ،مسائل از جمله معجزات ،امثا و نبوتهای در مدورد عیسد در کتداب مقددس  12جعبده
خاکستری در این خالصه وجود داد که تعداد بسیاری ای این مسائ را عنوان م کند.
 ) 9م توانید در مورد تعلیمات مهم مطالعه کنید ،از طریق خواندن  24جعبه سبز در این خالصه.

 )10م توانید در مورد فص ها و جشنها مطالعه کنید،همچنین اهمیت نبوت ننها را در اسالید  8ببینید.
 ) 11م توانید در مورد ارتباطات مهم عیس در اسالید  37مطالعات داشته باشید.
)12م توانید در مورد کتابهای کتاب مقدس به صورت جداگانه مطالعه کنید .به  75جعبه طالی در این خالصه مراجعه کنید.
در الیکه مجله و نمایش اسالید خالصه کتاب مقدس  2008نگاه سریع به کتاب مقدس م اندازد ،کتاب هدم بده همدراد نن هسدت کده
روایت خالصه کتاب مقدس  2008م باشد یا به طور خالصده "روایدت" نامیددد شددد کده دد برابدر بیشدتر اطالعدات و جزئیدات را در
اختیار شما م گذارد" .روایت" از همان شمارد اراگرافهای که در خالصه کتاب مقدس نمدد استفادد کردد تا به معلمان کمک کند کده
به هنگام تدریس "خالصه کتاب مقدس" از طریق نمایش اسالید رادر به اسخگوی به سؤاالت باشند " .روایت" به صورت رایگان بر
روی سایت موجود است و تو ی راجع به مسائل که در نن افزودد شدد در صف ه  4موجود م باشد و به شما کمک مد کندد کده
مطالعات بر روی مو وعات دیگر داشته باشید ،به عنوان نمونه مسائل مربوط به افزایش مشاجرات که در نهایت منجر به مصلوب
شدن عیس م شود به رنگ رهود ای نشان دادد شدد است.
همچنین در "روایت" ندرس نیدات کتداب مقددس بیشدتر از خالصده کتداب مقددس ذکدر شددد اسدت کده بده شدما کمدک مد کندد بدا جزئیدات
بیشتری به مطالعه ادامه دهید.
 12بخش "خالصه" و "روایت" در بیش از  13هفته تدریس م شود.اگر بخواهیدد خالصده کتداب مقددس را از طریدق اسدالید تددریس
کنید به یک جلسه  4ساعت نیاز دارید.
امیدواریم که خالصده کتداب مقددس  2008و روایدت خالصده کتداب مقددس  2008برکتد وارعد بدرای شدما باشدد کده کمدک کندد درو
بهتری از کتاب مقدس داشته باشید و بتوانید به افرادی که نیاز به درو بیشتر کتاب مقدس دارند ،تعلیم دهید.

