
   ل یخواندن انج 

ه چطور خداوند خود کم یاد گرفتین را یه ما اکبعد از آن

  ک یم یخواه یرده است، حال مکان ی ل نمایرا در انج 

ل داشته  یراجع به خواندن انج  یامال عملک  ییراهنما 

خواندن خود  ید به جاینبا ل رایانج  ین جمع بندیم. ایباش

ن جرات را بدهد  ید به ما این بایه اکرد، بلک  یل تلقیانج

ل را در دست گرفته و شروع به خواندن ی ه ما انجک

ح ی دارد و مس یخ طوالنیتاب مقدس تار کم. اما چون یینما

ما   ین است براکانه آن قرار گرفته است، قطعا ممیدر م

ه لزوما ک ییانهاک م یه ما برخکد یا یش بین موضوع پیا

رعت  م به سیتاب مقدس تعلق ندارند را نتوانکانه یبه م

ن  یخواهم به شما ا ین من میهم  یم. برایص دهیتشخ

وحنا ی، مرقس، لوقا و یل مت ی شهامت را بدهم تا اول انج

ه، سپس اعمال  کنم ک  یشنهاد مید. و من پ یرا بخوان 

ساهاست را  یلکن یاول یری ل گکه داستان شکرسوالن 

ه کد ینوشته شده در عهد جد ید. و نامه هایبخوان

ه آموزه  کان نام برد یتوان نامه روم ین آنها را م یمهمتر

دهد. نامه اول به  ی ح میتوض یرا به روشن ی حیمس یها

ه مربوط به  یالت اولکمش ی ان راجع به برخیقرنت

 ح داده است.   یت توضیحیمس

ازدهم را  یتا  کی ش فصل یداید پیم ما بایدر عهد قد

 م به صورت مختصر از داستان انسان  یم تا بتوانیبخوان

ر است  ی ه شامل مزامک یحیمس یتاب دعاکل ی نار انجکردن در ک م. در مورد دعا یخ و خداوند آگاه شویما قبل تار 

ه عبارتند کر داشته باشم یتاب مزام ک از  یی شنهادهایخواهم به شما پ ید از نظر دور شود. در مورد دعا من مینبا

 از:  

  م و شماره ششم کیر شماره پنجاه و  ی مزام: بخشاشطلب 

 ر شماره صد و سوم  یش: مزامیستا

م کیر شماره نود و یت: مزام کدرخواست محافظت و بر

 ست و سوم  یر شماره بی اعتماد: مزام

 م کیست و  یر صد و بی : مزامیط ضروریدر شرا

  

 ل را به صورت خالصه درآورده ام:  یل من داستان انج ی به فهم بهتر انج کم ک یبرا

    ازدهیتا    کیش یدایپ  خ یداستان ما قبل تار 

  

طان دچار  یسپس انسان به خاطر وسوسه ش تا دو  کیش ی دایپ   د. یلمه خودش آفرکخداوند در ابتدا جهان را از 

 بان آدم و حوا را  ینه تنها گر یین جدایرد و از خداوند جدا شود. ای بم  ست  یبا  ین گناه م یگناه شد و به سبب ا



ن خروج انسان از  یم. اینام یم ی ن گناه را گناه ارثیه ما اکرد کز گرفتار ی آنها را ن یبعد یه نسل ها کگرفت، بل

خود با برگ درخت  برهنهگیدر پوشاندن  یو جالب است؛ اول آدم و حوا سع ک یبهشت شامل دو رفتار سمبل

نبود و   یافکن منظور یا ی ر برایدرخت انج یه برگهاکمعلوم است    ه هفتم یش فصل سوم، آیدایپ   ردند. ک ر یانج

   م کیست و یه ب یسوم، آش فصل یدایپ   رد. ک یه میآنها لباس ته یوانات برایست از پشم حیبا یخداوند م

امال  ک  یردن گناهان خود دارند، ولکدر پنهان  یه: انسانها سعکت برد ی ل قصه انسانک به  یتوان پ ینجا م یدر ا

اورد تا انسانها بتوانند دوباره زنده  یب  یقربان کی د یه خداوند باکن جاست یشوند و در ا  یار نمکن یموفق به ا

دارند تا خود را در   ی شه سعیواقع قاعده بخشش گناهان شده است. انسانها همردن در ک  ین قربانیبمانند. و ا

ن یهم  یست وارد عمل شود. براین خاطر هم خداوند بای ند و به همک  یت نمی فاکن ینند و اکبرابر خداوند تبرئه 

ه  کداد  رخ  ین وقتیح بود سخن گفته شده است. و ایمس یسیه عک ین قربان یآدم و حوا از ا یل خطا یهم به دل

 خداوند به مار گفت:  

 «.وبید و تو پاشنهٔ او را خواهی گزیدکاو سر تو را خواهد ه پانزدهم: یش فصل سوم، آیدایپ

  

ن  یتوان اول یل را م یل توسط هابی شتن قابکبالفاصله توسط فرزندان آدم و حوا صورت گرفت.   یگناهان بعد

 ل  ی ل فصل اول انجک ن موضوع یبا ا  ش چهار  یدایپ   حسد داشت.   شه یه رکخ نام نهاد یتار ی شکبرادر 

 ق خدا یزند و از آن طر  یاد میبه سمت آسمان فر  یافتند و خون قربان  یشود. انسانها در دام گناه م یخالصه م

نند و ک یم  ینکش را دوباره و دوباره عهد ی بندد تا آنها بتوانند زنده بمانند. انسانها ول یعهد دوباره با انسانها م

 شوند.    یاز خدا دور م 

  

ست  یبا یه خداوند مکش رفتند یپ  یشتر از خدا دور شدند و تا حدیشتر و بیل، انسانها بیل و قابی هاب داستانبعد از 

را آغاز  یدیخداوند با نوح باز هم عهد جد   ازده یش هفت تا یدایپ   میبرد.ن یهمه آنها را با عذاب خودش از ب

ردند: آنها برج  کدر شناخت خدا  یخودشان سع کق قدرت دریو از طر  کی السکرد و بعد انسانها با روش ک

انسانها قرار داد تا آنها از  ی را برا ی مختلف یخداوند زبانها ازدهیش یدایپ  بابل را ساختند تا به خدا برسند. یها

ست به یبا  یم میابراه   ش دوازدهیدایپ ند.ک ی را آغاز م ید یم فصل جدیگر عاجز شوند. خداوند با ابراه یفهم هم د

 ی ر ین پیست در سن یبا ین میند و همچن کمهاجرت  یدین جدیمان خود به سرزمیا یفرمان خداوند و تنها از رو 

مان به فرمان خداوند یا یو تنها از رو یچ مداخله فهم انسانی. او بدون هبه همراه همسرش صاحب فرزند شوند

ه هشت تا  یازدهم، آیان فصل  ی عبران ند.یگو یز م یت ن یح یمان و پدر مسین هم به او پدر ا یهم  یرد و براکعمل 

د قرار  یو ترد کشم و سارا دائما در یرا ابراهی ده شود زی هم نام یمان یا  یتواند داستان ب ین داستان م یا .  نوزده

م و  یمان داشته باشیم ایتوان یز نم ی را ما نیان قوت قلب بدهد ز ی حیتواند به ما مس  یم میداشتند. داستان ابراه

پسر به نام اسحاق   ک یم و سارا باالخره صاحب یداستان، ابراه یلکه بدهد! بعد یمان را هدید به ما ایخداوند با

ب توانست  ی له و فریعقوب با حیشود.  ی عقوب میاسائو و   ی به نام ها یی شوند. اسحاق پدر صاحب دوقلوها یم

،  ی ارک چ پنهان یل بدون هین مورد هم انج یدر ا یپدرش شود. حت ی ل و منسوب به جای سرپرست خانواده اسرائ

گر را  ید ی زده فرزند قومهان دوا یه اکشود  یعقوب صاحب دوازده پسر میرا نشان داده است.    یانسان یخطا

را با  ی وسف بخصوص جالب توجه است زیدند. داستان یل نامی اسرائ یدهند و همه آنها را بن ی ل میکتش

وسف  یرد. کنده خواهد یانسانها در آ یبرا  یسیه عکبود از آنچه   یبا به عنوان سمبلیه داشت تقر ک ی سرنوشت

ه به جالل  کنجا یش رفت. او در ا ید و تا خانه پادشاه فرعون پیشکه خداوند او را باال کبا به حال مرگ بود ی تقر

نجات دهد و آنها را به مصر نزد   یطحو ق  ید و توانست آنها را از گرسنگیده بود، خانواده خود را بخشیرس

فرعون تحت فشار ل از طرف ی اسرائ یبا فراموش شده بود و بنیوسف تقری با چهارصد سال بعد یخود آورد. تقر

قبل از  یمک .  خروج هفت ند تا قوم خود را از مصر برهاند.ک  یم یوح  ین هم خداوند به موسیهم یبود. برا 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&id=56982


دند. و یمال یشان میدند و خون او را بر در خانه هایبر ی بره را سر م کی ست یبا  یل، آنها میقوم اسرائ  یآزاد

دند. یجشن مهم به نام فصح نام کی قوم را  یآمد.  آزاد یان نم ی لیخانه اسرائ ن نشانه فرشته مرگ به سراغ یبا ا

آنها   یه فرشته مرگ از خانه ها کاست  ین معنیباشد و به ا یشدن م عبور یفصح به معن (خروج دوازده)

ق  یح شد تا از طریمس یسیان عشده خداوند هم  ین بره قربان ی. بعدها ا و در انجا سکن نباشد استعبور شدن 

ن سفر  یدر راه ا  ( ه هفتیان فصل پنج، آ ی اول قرنت)ان بگذرد. یحیطان از خانه مسیخون او مرگ، گناه و ش

 بندد. آن عهد همان ده فرمان خداوند هستند.    یان میلیعهد را با اسرائ  ک ینا یوه سک ی، خداوند در باالی ابانیب

ن  یبه همراه خداوند و همچن یزندگ  کین ده فرمان نشانگر  یا ( کیست و  یتا ب کی ه یست، آیخروج فصل ب)

ن خداوند را نگاه دارند و هر وقت فرمان  ین فرامیست ایبا ین قوم میباشند. از آن پس ا ی از خداوند م ییجدا

ن چرم یو همچن ین فرمان ها بر لوحه سنگیا تجربه رنج و مشقت. ای ا جنگ بود و یداد، عاقبت  یرخ م  ینکش

ن معبد است و  یه خداوند در ا کن باور بودند یل به معبد شد. آنها بر ایآنها تبد ینوشته شدند و بعدها  محل نگهدار

 یبعد در قسمت بعد  یمکشد.  یاشته مان مقدس پندکن مین هم ا یهم یارساز است. و براک قدرت او تنها در انجا 

شدن در هر   یفه قربان یه چطور وظکم گفت ین خواه ین از ایم گفت و همچنین معبد سخن خواهیا یراجع به قربان 

 ی د میکب، تای صل  یح برویمس یسیع ی عنیمقبول درگاه خداوند  یگانه قربان یشدن  یقسمت آن داستان بر قربان 

 ند.   ک

  

 ه آنها به  کنیقبل از ا یدند. موسینعان رسک یکیابان ها سرگردان بودند تا به نزدیسال در بل چهل یقوم اسرائ

پرداختند. صدها سال    یز به زندگی ن عزیوشع در سرزمی ل با  یقوم اسرائ ینعان برسند مرد. بعد از فوت موسک

  ین داوران م یدشمنان بود. از جمله ار قضا و قدر و دفاع در برابر ی ل تحت فرمان داوران و در گیقوم اسرائ

خانم َدبوَره  نام برد. بعدها زائول به عنوان پادشاه نام گرفت و او نتوانست   یتوان به ِجْدعُون ، َشْمشُون  و حت

د. یرس   یگذارد و بعد از او داوود به عنوان پادشاه ین مردم بر جایاز خود در برابر خداوند و همچن یچهره خوب 

ن شهر بعدها  یرده و ا ک ز غلبه ی م نین او توانست بر اورشلی د و همچنیل رسیل اسرائک  ینوان پادشاهاو بعدها به ع

رد. بعد از فوت او کم را بنا یمان، پسر داوود بعدها معبد اورشلیل شد. سلی ل تبدی نقطه مهم در اسرائ کیبه عنوان 

ن یز در ا ی م نیهودا نام گرفت و اورشلی، یومت جنوبکم شد. حیتقس  یو جنوب یشمال  یل به دو قسمت پادشاه ی اسرائ

 م نداشت.   یمثل شهر اورشل یو یچ آلترناتیه یل نام گرفت. قسمت شمال یز اسرائ ین  یقسمت بود و قسمت شمال

 رگذار بودند. یشه مذاهب ساده تاثیهم یرا تصرف شد. در قسمت شمال یبه نام آس ی گریل بعدها توسط قوم دی اسرائ

را  ی ت قوم آسی ن مذاهب قرار داشتند. جمعیه در مقابل اک سا و هوزا بودند یا، الیال  مانند ی امبرانینها پ ی در مقابل ا

 ان از آنان متنفر بودند. یهودیان لقب دادند. ین قوم سامریرد و بعدها به اک دا یامل پکرفته رفته بر آن قسمت تسلط 

ت مربوط ی ن روایم و ا یخوان ید میتصرف شده است در عهد جد  انیتوسط سامر  یه قسمت شمالکن یدر مورد ا

 الد است.   یست و دو سال قبل از میصد و ب به هفت

  

  یامبرانی ه در مقابل آنها پکم یبود یانحراف یرقه هاز شاهد نفوذ فِ ی هودا نام داشت نیه ک ی در قسمت جنوب یحت

ردند. در سال  ک  یبوده و ده فرمان را به مردم گوش زد م شه در حال موعظهیا همیشا، و ارمیا، م ی مثل أشع

ان را یهودیان یومت بابل تصرف شد. بابلکز توسط حین ی ح قسمت جنوب یالد مس یپانصدو هشتاد و هفت قبل از م

ر به  یبک وروش ک ان توسط یهودیالد،  یو هشت قبل از م ی ردند و در سال پانصد و سکرون ینشان بیاز سرزم

  یدوباره بازگردد. بازساز یاس یگر نتوانست به چهره قدرت سیل دینده شدند. اما اسرائنشان برگردایسرزم

ل دوباره توسط یالد، اسرائ یرفت. در سال شصت و سه قبل از م یش م یبا زحمت فراوان داشت پ  معبدشان به 

 ان به تصرف درآمد.   یروم

  



 د   یعهد جد

  

ا آمد. او در ناصره  یان قرار داشت، به دنیناصره بود و تحت تسلط روماالت ی از ا یکیه  کت اللحم ی در ب یسیع 

 یالطوس برو یوس پیومت پنطکرد. او در حک شروع  یسالگ  ی خود را تازه در س یبزرگ شد و رسالت عموم

  یس یع یصعود آسمان از رده و از مرگ برخواست. بعدک ز یب رفت و در روز سوم بعد از مرگش، رستاخیصل

ان گشت. شاگردان او خبر  یبر همگان نما  یل به صورت عمومی ام انجی اگردانش نازل شده و پ،روح مقدس بر ش 

خته  یر  یحیمس ی ساهایلکن یاول  ینگونه سنگ بنایردند و اک ی نده مکرا به همه جا پرا یس یز عیمرگ و رستاخ

م و ی نخست در اورشلن بشارت را یشوند. رسوالن ا یم یح ید مسیق غسل تعم ی، مردم از طری سیشد. با فرمان ع

  ی نین افراد رسوالن لقب گرفتند و شاهدان عینند. اک یل جهان اعالم مکهودا و صامره و بعدها در یسپس در 

ن ی ه در جامعه آن زمان بتوانند اولکن بود یفه آنان عالوه بر بشارت دادن ای ز بودند. وظیح نیمس  یسیز عی رستاخ

اد بود و ی ز ی لیخ یهودیر  یو غ  یهودیان یح ین مسیالت بک نند. مشکرده و جامعه را در آن ادغام ک ساها را بنا یلک

ر ی غ یرد تا قلبش به روک ی ر میی روح مقدس تغ کمکد توسط یز بایپطرس ن   یرا رقم زد. حت  یادیز  یچالشها

 شد.    یان باز میهودی

افته و تا  یش یان افزا یهودیر یبشارت به غن یا  ق پولس یشد. از طر ی سا جهانیلکن چالش یق همیو از طر

در نقاط مختلف  یح یگر رسوالن به اجتماعات مختلف مسیه پولوس و دک ییش رفت. نامه ها یز پیانه ن ی م یایدر

ان در صده  یح یده شد. مسیشکد است. پولوس بعدها در روم به دادگاه یعهد جد یل دهنده نامه ها یکنوشتند، تش

ه ک ن فرهنگ وجود داشت یرد و اک یم  ییصر فرمانروای شار بودند. در آن زمان قب و فیشه تحت تعقیاول، هم

ب یقع ز تحت تی ن نیهم ی ان انجام ندادند و برای حیار را مسک ن ینند. اکصر رفته و طلب دعا یق ید به سویهمه با

پنج بعد از  ست و یصد و بیان تا سال س ی حیب مسی رد. تعقکت روز به روز رشد ی حیقرار داشتند. بعد از آن مس

وند  ین پیابند. ا ی ز راه ی ن یاس یبه قدرت س یصد و هشتاد آنان توانستند حت یه در سال س کنیالد ادامه داشت تا ا یم

 ی ل هم سازگاریانج  یبا آموزه ها یوند حت ین پیگذاشت و ا یرا بر جا   یسا اثرات مخربیلکان دولت و یشوم م

 د.   یان رسیبه پا ییسایلکبا رنسانس   یالدینداشت و در سال هزار و پانصد و هفده م

  

    خاتمه

  

ن شهامت  یخواهم به شما ا یل است. حال من میاز انج یک وچکخالصه  ک یه در باال گفته شد تنها ک ین مطالبیا

ن منظور یا یم. برا ییگو یسخن م د. در قسمت بعد ما راجع به ده فرمانیل را شخصا بخوانیرا بدهم تا شما انج

 م.   ینک ین لوتر استفاده م یسم مارتیک ات ک تاب کاز 

  


