خواندن انجيل
بعد از آنكه ما اين را ياد گرفتيم كه چطور خداوند خود
را در انجيل نمايان كرده است ،حال ميخواهيم يك
راهنمايي كامال عملي راجع به خواندن انجيل داشته
باشيم .اين جمع بندي انجيل رانبايد به جاي خواندن خود
انجيل تلقي كرد ،بلكه اين بايد به ما اين جرات را بدهد
كه ما انجيل را در دست گرفته و شروع به خواندن
نماييم .اما چون كتاب مقدس تاريخ طوالني دارد و مسيح
در ميانه آن قرار گرفته است ،قطعا ممكن است براي ما
اين موضوع پيش بيايد كه ما برخي مكانهايي كه لزوما
به ميانه كتاب مقدس تعلق ندارند را نتوانيم به سرعت
تشخيص دهيم .براي همين من ميخواهم به شما اين
شهامت را بدهم تا اول انجيل متي ،مرقس ،لوقا و يوحنا
را بخوانيد .و من پيشنهاد ميكنم كه ،سپس اعمال
رسوالن كه داستان شكل گيري اولين كليساهاست را
بخوانيد .و نامه هاي نوشته شده در عهد جديد كه
مهمترين آنها را مي توان نامه روميان نام برد كه آموزه
هاي مسيحي را به روشني توضيح ميدهد .نامه اول به
قرنتيان راجع به برخي مشكالت اوليه مربوط به
مسيحت توضيح داده است.
در عهد قديم ما بايد پيدايش فصل يك تا يازدهم را
بخوانيم تا بتوانيم به صورت مختصر از داستان انسان
ما قبل تاريخ و خداوند آگاه شويم .در مورد دعا كردن در كنار انجيل كتاب دعاي مسيحي كه شامل مزامير است
نبايد از نظر دور شود .در مورد دعا من مي خواهم به شما پيشنهادهايي از كتاب مزامير داشته باشم كه عبارتند
از:
طلب مغفرت و ندامت :مزامير شماره پنجاه و يكم و شماره ششم
دعاي ستايش :مزامير شماره صد و سوم
درخواست محافظت و بركت :مزامير شماره نود و يكم
اعتماد :مزامير شماره بيست و سوم
در شرايط ضروري :مزامير صد و بيست و يكم
براي كمك به فهم بهتر انجيل من داستان انجيل را به صورت خالصه درآورده ام:
داستان ما قبل تاريخ ( پيدايش يك تا يازده ):
خداوند در ابتدا جهان را از كلمه خودش آفريد ( .پيدايش يك تا دو ) سپس انسان به خاطر وسوسه شيطان دچار
گناه شد و به سبب اين گناه ميبايست كه بميرد و از خداوند جدا شود .اين جدايي نه تنها گريبان آدم و حوا را

گرفت ،بلكه نسل هاي بعدي آنها را نيز گرفتار كرد كه ما اين گناه را گناه ارثي مي ناميم .اين خروج انسان از
بهشت شامل دو رفتار سمبليك و جالب است؛ اول آدم و حوا سعي در پوشاندن آلت تناسلي خود با برگ درخت
انجير كردند ( .پيدايش فصل سوم ،آيه هفتم ) معلوم است كه برگهاي درخت انجير براي اين منظور كافي نبود و
خداوند ميبايست از پشم حيوانات براي آنها لباس تهيه مي كرد ( .پيدايش فصل سوم ،آيه بيست و يكم )
در اينجا مي توان پي به كل قصه انسانيت برد كه :انسانها سعي در پنهان كردن گناهان خود دارند ،ولي كامال
موفق به اين كار نمي شوند و در اين جاست كه خداوند بايد يك قرباني بياورد تا انسانها بتوانند دوباره زنده
بمانند .و اين قرباني كردن در واقع قاعده بخشش گناهان شده است .انسانها هميشه سعي دارند تا خود را در
برابر خداوند تبرئه كنند و اين كفايت نمي كند و به همين خاطر هم خداوند بايست وارد عمل شود .براي همين
هم به دليل خطاي آدم و حوا از اين قرباني كه عيسي مسيح بود سخن گفته شده است .و اين وقتي رخ داد كه
خداوند به مار گفت:
پيدايش فصل سوم ،آيه پانزدهم :او سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنۀ وی را خواهی كوبيد.
گناهان بعدي بالفاصله توسط فرزندان آدم و حوا صورت گرفت .كشتن قابيل توسط هابيل را ميتوان اولين برادر
كشي تاريخ نام نهاد كه ريشه در بخل و حسد داشت ( .پيدايش چهار ) با اين موضوع كل فصل اول انجيل
خالصه ميشود .انسانها در دام گناه مي افتند و خون قرباني به سمت آسمان فرياد مي زند و از آن طريق خدا
عهد دوباره با انسانها مي بندد تا آنها بتوانند زنده بمانند .انسانها ولي دوباره و دوباره عهد شكني مي كنند و از
خدا دور مي شوند.
بعد از قضيه هابيل و قابيل ،انسانها بيشتر و بيشتر از خدا دور شدند و تا حدي پيش رفتند كه خداوند ميبايست
همه آنها را با عذاب خودش از بين میبرد ( .پيدايش هفت تا يازده ) خداوند با نوح باز هم عهد جديدي را آغاز
كرد و بعد انسانها با روش كالسيك و از طريق قدرت درك خودشان سعي در شناخت خدا كردند :آنها برج هاي
بابل را ساختند تا به خدا برسند( .پيدايش يازده) خداوند زبانهاي مختلفي را براي انسانها قرار داد تا آنها از فهم
هم ديگر عاجز شوند .خداوند با ابراهيم فصل جديدي را آغاز ميكند( .پيدايش دوازده) ابراهيم ميبايست به فرمان
خداوند و تنها از روي ايمان خود به سرزمين جديدي مهاجرت كند و همچنين ميبايست در سنين پيري به همراه
همسرش صاحب فرزند شوند .او بدون هيچ مداخله فهم انساني و تنها از روي ايمان به فرمان خداوند عمل كرد
و براي همين هم به او پدر ايمان و پدر مسيحيت نيز مي گويند( .عبرانيان فصل يازدهم ،آيه هشت تا نوزده) اين
داستان مي تواند داستان بي ايماني هم ناميده شود زيرا ابراهيم و سارا دائما در شك و ترديد قرار داشتند.
داستان ابراهيم مي تواند به ما مسيحيان قوت قلب بدهد زيرا ما نيز نمي توانيم ايمان داشته باشيم و خداوند بايد به
ما ايمان را هديه بدهد! بعد كلي داستان ،ابراهيم و سارا باالخره صاحب يك پسر به نام اسحاق مي شوند .اسحاق
پدر صاحب دوقلوهايي به نام هاي اسائو و يعقوب مي شود .يعقوب با حيله و فريب توانست سرپرست خانواده
اسرائيل و منسوب به جاي پدرش شود .حتي در اين مورد هم انجيل بدون هيچ پنهان كاري ،خطاي انساني را
نشان داده است .يعقوب صاحب دوازده پسر مي شود كه اين دوازده فرزند قومهاي ديگر را تشكيل مي دهند و
همه آنها را بني اسرائيل ناميدند .داستان يوسف بخصوص جالب توجه است زيرا با سرنوشتي كه داشت تقريبا به
عنوان سمبلي بود از آنچه كه عيسي براي انسانها در آينده خواهد كرد .يوسف تقريبا به حال مرگ بود كه خداوند
او را باال كشيد و تا خانه پادشاه فرعون پيش رفت .او در اينجا كه به جالل رسيده بود ،خانواده خود را بخشيد و
توانست آنها را از گرسنگي و قهطي نجات دهد و آنها را به مصر نزد خود آورد .تقريبا چهارصد سال بعد
يوسف تقريبا فراموش شده بود و بني اسرائيل از طرف فرعون تحت فشار بود .براي همين هم خداوند به
موسوي وحي ميكند تا قوم خود را از مصر برهاند( .خروج هفت) كمي قبل از آزادي قوم اسرائيل ،آنها ميبايست
يك بره را سر مي بريدند و خون او را بر در خانه هايشان مي ماليدند .و با اين نشانه فرشته مرگ به سراغ

خانه اسرائيليان نمي آمد.
آزادي قوم را يك جشن مهم به نام فصح ناميدند( .خروج دوازده) فصح به معني رد شدن مي باشد و به اين معني
است كه فرشته مرگ از خانه هاي آنها گذشته است .بعدها اين بره قرباني شده خداوند همان عيسي مسيح شد تا
از طريق خون او مرگ ،گناه و شيطان از خانه مسيحيان بگذرد( .اول قرنتيان فصل پنج ،آيه هفت) در راه اين
سفر بياباني ،خداوند در باالي كوه سينا يك عهد را با اسرائيليان مي بندد .آن عهد همان ده فرمان خداوند هستند.
(خروج فصل بيست ،آيه يك تا بيست و يك) اين ده فرمان نشانگر يك زندگي به همراه خداوند و همچنين جدايي
از خداوند مي باشند .از آن پس اين قوم ميبايست اين فرامين خداوند را نگاه دارند و هر وقت فرمان شكني رخ
مي داد ،عاقبت يا جنگ بود و يا تجربه رنج و مشقت .اين فرمان ها بر لوحه سنگي و همچنين چرم نوشته شدند
و بعدها محل نگهداري آنها تبديل به معبد شد .آنها بر اين باور بودند كه خداوند در اين معبد است و قدرت او
تنها در انجا كارساز است .و براي همين هم اين مكان مقدس پنداشته مي شد .كمي بعد در قسمت بعدي راجع به
قرباني اين معبد سخن خواهيم گفت و همچنين از اين خواهيم گفت كه چطور وظيفه قرباني شدن در هر قسمت
آن داستان بر قرباني شدن يگانه قرباني مقبول درگاه خداوند يعني عيسي مسيح بروي صليب ،تاكيد مي كند.
قوم اسرائيل چهل سال در بيابان ها سرگردان بودند تا به نزديكي كنعان رسيدند .موسوي قبل از اينكه آنها به
كنعان برسند مرد .بعد از فوت موسوي قوم اسرائيل با يوشع در سرزمين عزيز به زندگي پرداختند .صدها سال
قوم اسرائيل تحت فرمان داوران و در گير قضا و قدر و دفاع در برابر دشمنان بود .از جمله اين داوران ميتوان
به ِج ْدعُونَ ،شمْ ُ
بوره نام برد .بعدها زائول به عنوان پادشاه نام گرفت و او نتوانست چهره
شون و حتي خانم دَ َ
خوبي از خود در برابر خداوند و همچنين مردم بر جاي گذارد و بعد از او داوود به عنوان پادشاهي رسيد .او
بعدها به عنوان پادشاهي كل اسرائيل رسيد و همچنين او توانست بر اورشليم نيز غلبه كرده و اين شهر بعدها به
عنوان يك نقطه مهم در اسرائيل تبديل شد .سليمان ،پسر داوود بعدها معبد اورشليم را بنا كرد .بعد از فوت او
اسرائيل به دو قسمت پادشاهي شمالي و جنوبي تقسيم شد .حكومت جنوبي ،يهودا نام گرفت و اورشليم نيز در اين
قسمت بود و قسمت شمالي نيز اسرائيل نام گرفت .قسمت شمالي هيچ آلترناتيوي مثل شهر اورشليم نداشت.
اسرائيل بعدها توسط قوم ديگري به نام آسيرا تصرف شد .در قسمت شمالي هميشه مذاهب ساده تاثيرگذار بودند.
در مقابل اينها پيامبراني ماننداليا ،اليسا و هوزا بودند كه در مقابل اين مذاهب قرار داشتند .جمعيت قوم آسيرا
رفته رفته بر آن قسمت تسلط كامل پيدا كرد و بعدها به اين قوم سامريان لقب دادند .يهوديان از آنان متنفر بودند.
در مورد اين كه قسمت شمالي توسط سامريان تصرف شده است در عهد جديد مي خوانيم و اين روايت مربوط
به هفتصد و بيست و دو سال قبل از ميالد است.
حتي در قسمت جنوبي كه يهودا نام داشت نيز شاهد نفوذ فرقه هاي انحرافي بوديم كه در مقابل آنها پيامبراني
مثل أشعيا ،ميشا ،و ارميا هميشه در حال موعظه بوده و ده فرمان را به مردم گوش زد مي كردند .در سال
پانصدو هشتاد و هفت قبل از ميالد مسيح قسمت جنوبي نيز توسط حكومت بابل تصرف شد .بابليان يهوديان را
از سرزمينشان بيرون كردند و در سال پانصد و سي و هشت قبل از ميالد ،يهوديان توسط كوروش كبير به
سرزمينشان برگردانده شدند .اما اسرائيل ديگر نتوانست به چهره قدرت سياسي دوباره بازگردد .بازسازي
معبدشان به كندي و با زحمت فراوان داشت پيش مي رفت .در سال شصت و سه قبل از ميالد ،اسرائيل دوباره
توسط روميان به تصرف درآمد.
عهد جديد

عيسي در بيت اللحم كه يكي از اياالت ناصره بود و تحت تسلط روميان قرار داشت ،به دنيا آمد .او در ناصره
بزرگ شد و رسالت عمومي خود را تازه در سي سالگي شروع كرد .او در حكومت پنطيوس پيالطوس بروي
صليب رفت و در روز سوم بعد از مرگش ،رستاخيز كرده و از مرگ برخواست .بعد صعود آسماني عيسي،
روح مقدس بر شاگردانش نازل شده و پيام انجيل به صورت عمومي بر همگان نمايان گشت .شاگردان او خبر
مرگ و رستاخيز عيسي را به همه جا پراكنده مي كردند و اينگونه سنگ بناي اولين كليساهاي مسيحي ريخته
شد .با فرمان عيسي ،مردم از طريق غسل تعميد مسيحي مي شوند .رسوالن اين بشارت را نخست در اورشليم و
سپس در يهودا و صامره و بعدها در كل جهان اعالم مي كنند .اين افراد رسوالن لقب گرفتند و شاهدان عيني
رستاخيز عيسي مسيح نيز بودند .وظيفه آنان عالوه بر بشارت دادن اين بود كه در جامعه آن زمان بتوانند اولين
كليساها را بنا كرده و جامعه را در آن ادغام كنند .مشكالت بين مسيحيان يهودي و غير يهودي خيلي زياد بود و
چالشهاي زيادي را رقم زد .حتي پطرس نيز بايد توسط كمك روح مقدس تغيير مي كرد تا قلبش به روي غير
يهوديان باز مي شد.
و از طريق همين چالش كليسا جهاني شد .از طريق پولس دامنه اين بشارت به غير يهوديان افزايش يافته و تا
درياي ميانه نيز پيش رفت .نامه هايي كه پولوس و ديگر رسوالن به اجتماعات مختلف مسيحي در نقاط مختلف
نوشتند ،تشكيل دهنده نامه هاي عهد جديد است .پولوس بعدها در روم به دادگاه كشيده شد .مسيحيان در صده
اول ،هميشه تحت تعقيب و فشار بودند .در آن زمان قيصر فرمانروايي مي كرد و اين فرهنگ وجود داشت كه
همه بايد به سوي قيصر رفته و طلب دعا كنند .اين كار را مسيحيان انجام ندادند و براي همين نيز تحت تحقيب
قرار داشتند .بعد از آن مسيحيت روز به روز رشد كرد .تعقيب مسيحيان تا سال سيصد و بيست و پنج بعد از
ميالد ادامه داشت تا اينكه در سال سيصد و هشتاد آنان توانستند حتي به قدرت سياسي نيز راه يابند .اين پيوند
شوم ميان دولت و كليسا اثرات مخربي را بر جاي گذاشت و اين پيوند حتي با آموزه هاي انجيل هم سازگاري
نداشت و در سال هزار و پانصد و هفده ميالدي با رنسانس كليسايي به پايان رسيد.
خاتمه
اين مطالبي كه در باال گفته شد تنها يك خالصه كوچكي از انجيل است .حال من مي خواهم به شما اين شهامت
را بدهم تا شما انجيل را شخصا بخوانيد .در قسمت بعد ما راجع به ده فرمان سخن مي گوييم .براي اين منظور
از كتاب كات كيسم مارتين لوتر استفاده مي كنيم.

