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دستورالعمل خواندن انجیل
إنجیل چیست؟
إنجيل در واقع يك مجموعه جمع آوري شده در طي صدها و يا هزاران سال
است كه توسط راويان مختلف نوشته شده است .اين نوشته ها بيانگر اين هستند
كه چطور خداوند با قوم اسرائيل و همچنين هر يك از انسانها به صورت
شخصي روبه رو شده است و خداوند از حكمت و خواست خود براي ما انسانها
و هدفي كه در نظر گرفته است پرده برداشت .و او اين تضمين را داده كه وعده
او به انسانها چه به صورت نوشتاري و چه به شكل سينه به سينه ،از نسلي به
نسل ديگر منتقل شود .و او مي خواهد از طريق انجيل با ما صحبت كند .انجيل
در واقع كلم خداست كه براي ما آمده است .به همين خاطر ما بايد قبل از
خواندن انجيل به درگاه خداوند دعا كنيم تا او قلب ما را براي شنيدن اين كلم
آماده كند.
هدف و محتواي انجیل چیست؟
اگر چه انجيل يك مجموعه از كتابهاي نوشته شده توسط افراد مختلف و در
زمانهاي متفاوت است ولي در نهاد خود از يك اتحاد و يكپارچگي برخوردار
است .آنها گزارش از سرگذشت انسانها و خداوند مي دهند كه صدها و يا
هزاران سال طول كشيد تا انسانها به نجات برسند و خداوند دوباره انسانها را به
شكل يك اجتماع به نزد خود فرا خواند و به آنها زندگي جاودان را هديه دهد.
مهمترين قسمت اين داستان نجات زماني مي باشد كه خداوند در پسر خود عيسي
مسيح به شكل انسان در آمده است و بخاطر مرگ او بروي صليب ما از تمامي
گناهان خود و همچنين از مرگ رهايي يافتيم .ما به اين امر ايمان داريم و
همچنين به عيسي مسيح پسر خداوند و نجات بخش بودن او نيز ايمان داريم كه
ما را شامل بخشش از تمامي گناهان كرد و به ما حيات جاودان بخشيد .و اين
همان مژده ناب خداوند است كه از طريق انجيل به همگان مي رسد و فارغ از
زمان و مكان است .با شنيدن و خواندن كلم انجيل ،خداوند مي خواهد قلب
انسانها را تسخير كند و آنها را به سوي ايمان نجات دهنده و حيات بخش
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راهنمايي نمايد.
اگر ما مي خواهیم بدانیم كه خواست خداوند چیست باید در واقع این سئوال را
از انجیل بپرسیم كه:
 ٠در انجيل از چه خطاهايي و چه اشتباهات و گناهاني ،و چه ايمان هاي
دروغيني نام برده شده است؟ و بعد اين موارد را چطور با توجه به زمان حال
بررسي كرده و با توجه به نوع زندگي شخصي خود ،چطور زندگي را ادامه
دهيم؟ اين ها همان سوالتي هستند كه از فرمانهاي خداوند و همچنين از فرا
خواندن ما به بازگشت به سوي خداوند و توبه كردن مي گيريم.

 ٠با كدام كلم است كه از فضل و بخشش خداوند به عنوان راه حل ياد مي
شود؟ ) انجيل :پيام شادي (
حتي اگر در بخشهايي به صورت مستقيم به اين امر اشاره نشده باشد ،ما بايد به
اين راه حل بيان شده در قسمتها ديگر انجيل توجه كرده و آن را در امتداد متن
بيان شده عنوان كنيم .اينطور ما مي توانيم كلم مقدس خداوند و خواست مقدس
او را بشناسيم و همچنين به فيض فرمانهاي خداوند پي برده و بخشش گناهان را
به نام پسر خداوند عيسي مسيح دريافت كنيم ) .روميان فصل  ٥آيه هاي ١و  ٢و
 ٨تا ( ١٠

خداوند محبت است ) .اول يوحنا فصل هاي  ( ٤،٩،١٠،١٦خداوند به واسطه ي
پسرش محبت) بخشش ( خود را به ما هديه مي دهد ،و بدون هيچ تلش و
خدمتي از جانب ما اين امر رخ مي دهد .و اين مژده خوب انجيل است كه
خداوند از بجز محبت ،چيز ديگري نمي خواهد و او اين محبت را در ازاي
محبت خود مي طلبد و چيزي را از ما مي خواهد كه ما را براي آن آماده كرده
است ) .افسسيان فصل  ٢آيه  ،١فيليپيان فصل  ٢آيه  ( ١٣او از ما انتظار انجام
كار غير ممكن را ندارد.
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با شنيدن خواسته هاي خداوند از انسانها كه در ده فرمان او بيان شده است و
همچنين با توجه به پيام انجيل كه همان بخشش گناهان به نام عيسي مسيح است
متوجه اين مي شويم كه انجيل آخرين و پر محبت ترين كلم خداست .آوردن
انجيل به اين دنيا ) پيام فيض و لطف خدا ( توسط عيسي به عنوان يك ماموريت
براي عيسي و همچنين وظيفه ي اجتماع كليسايي مي باشد) .مرقس ١٦؛ (١٥
ولي كسي كه عيسي را رد كند محكوم است ) .يوحنا فصل  ٣آيه ( ١٨

كجا و چه طور باید شروع به خواندن انجیل كرد؟
به عنوان يك تازه وارد به شما اين توصيه نمي شود كه انجيل مانند يك رمان از
صفحه اول تا آخر تنها مرور كنيد .تجربه نشان .داده كه اين كار باعث مي شود
استقامت شما در همان ابتدا كاهش يابد .براي مثال آدم درگير توضيحاتي درباره
شجره نامه ها و مطالبي از قبيل رويدادهاي جنگي و غيره مي شود و اين كار
مثل اين مي ماند كه شما تنها صفحه ها را ورق بزنيد بدون درك صحيح از آنها
و معمول اين كار منجر به نيمه كاره رها كردن انجيل مي شود و مهمترين
قسمت ها ناخوانده باقي مي ماند .بلكه مهمترين نقاط انجيل كه داستانهاي مقدس
راجع به كارهاي عيسي مسيح است خوانده نمي شود.
همه ي موضوعات و همه موارد بيان شده در انجيل براي ما به يك اندازه ارزش
ندارند ) اشاره به عهد قديم ( .كتاب مقدس مانند يك چشم انداز است با كوه ها و
دشتهاي گسترده ،بنابراين كسي كه انجيل را مي خواند ميبايست ابتدا كوهها و
بعد دره ها و در آخر نيز دشت ها را در نبردد .براي تازه واردان اين پيشنهاد
مي شود كه آنها انجيل را به صورت محتوايي انتخاب كرده و آنها را به صورت
بخش بخش بخوانند.
كتابهاي مربوط به عهد قديم شامل گزارش هايي از كلم و معامله ميان خداوند و
انسانها مي باشند و مخصوصا طرف سخن خداوند در اين كتابها ،قوم اسرائيل
است و همچنين در عهد قديم خبر از آمدن شفا و رهايي و نجات توسط مسيح
داده مي شود.
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داستان خداوند و قوم برگزيده او اسرائيل در واقع منحصر به فرد است ولي در
همان زمان رفتار اين قوم در برابر خداوند چيزي جز نافرماني نبود و اين
تجربه رحمت و فيض خداوند مي تواند به عنوان يك يادآوري و هشدار براي
مسيحيان امروزي و همچنين كليسا نيز باشد.
ديگر مسائلي مثل غذاهاي رنگارنگ ،خلوص و پاكي و تقوا و قوانين مربوط به
آوردن قرباني و همچنين جنگهاي ظاهري و نيز قانون مجازات براي مسيحيان
اعتباري ندارد .تنها ده فرمان هستند كه عيسي و رسولنش همچون عهد قديم در
عهد جديد نيز از لحاظ محتوايي تأييد كردند .كه كل ده فرمان را خلصه كردند
در محبت به خداوند و نيز محبت به ديگران ) .متي فصل  ٥آيه  ١تا  ،٤٨و
فصل  ٢٢آيه  ٣٦تا  ،٤٠كتاب دوم موسوي فصل  ٢٠آيه  ٣تا  ،١٧كتاب سوم
موسوي فصل  ١٩و  ،١٨كتاب پنجم موسوي فصل  ١٠آيه ( ١٢
عهد جديد در واقع كمال يافتن مژده خداوند در عيسي مسيح است كه او نجات
دهنده همه قومهاست ،و او ما را به واسطه مرگ خود بر روي صليب از مرگ
.أبدي و گناه رها گردانيد
وقتي انجيل در مورد پيشينيان ،قاضيان ،پادشاهان و پيامبران اسرائيل و همچنين
رسولن عيسي گزارش مي دهد ،اين گزارش ها بدون پنهان كردن خطاها ،و
گناهان افراد مي باشد .انجيل در واقع خيلي واقع بينانه و بدور از مقدس سازي
اين گزارش ها را به ما رسانده است .داستانهاي انجيل حكايات از قهرمانان با
ايمان نيست كه بدور از هر گناه هستند بلكه بيانگر واقعيت افراديست كه گناهان
خود را در ميابند و به آنها إقرار مي كنند و خداوند نيز آنها را مورد عفو قرار
مي دهد و از آنها به عنوان ابزار بشارت خود استفاده مي كند .و هيچ انسان بي
خطا و گناه وجود ندارد و تنها موجود بدون گناه عيسي مي باشد.
براي اينكه مهمترين نكات زندگي عيسي مسيح را بشناسيم بايد ابتدا از چهار
انجيل عهد جديد شروع به خواندن كنيم .در اين إنجيلها قسمتهايي از كلم و نوع
زندگي و نحوه مرگ عيسي گزارش شده است.
براي فهم بهتر مطالب عنوان شده مي بايست به صورت هم زمان قسمتهايي را
از عهد قديم ،و به صورت انتخاب شده و همچنين با توجه به محتواي آنها
بخوانيم.
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معابر و قسمت بندي هاي انجيل به عنوان مثال به ترتيب زير است:
 ٢موسوي  :١-١٨ ،٢٠يعني كتاب دوم موسوي فصل  ٢٠آيه  ١تا ١٨
و يا
 ١قرنتيان  :١٦ ،١٠يعني نامه اول پولوس به قرنتيان فصل  ١٠آيه ١٦
اين اعداد و نشانه هاي موجود در ادامه هر يك از نامها تنها جهت اطلع در
مورد فصل و قسمت مورد نظر در كتاب مي باشد.

قسمتهاي توصیه شده براي مطالعه در عهد جدید
چهار انجیل
 -١انجيل مرقس :به عنوان كوتاه ترين انجيل است.
 -٢انجيل لوقا :حاوي مطالب تاريخي و داستان تولد عيسي مي باشد.
 -٣انجيل متي :حاوي مراجع مختلفي درباره عهد قديم و توضيحات مربوط به آن
مي باشد.
 -٤انجيل يوحنا :كه شامل سخنان كامل روشن و صريح در مورد خدايي بودن
عيسي مسيح مي باشد.
با خواندن اين چهار انجيل و تكرار كلم عيسي نبايد اين ب
شبه براي كسي پيش
بيايد كه چرا در بيان يك داستان واحد ،حوادث متفاوتي نوشته شده است .بلكه
اين را به تعبيري مي توان دليل معتبر دانستن اين گزارش ها دانست و همچنين
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اين چهار روايت از زندگي عيسي باعث مي شود تا يك ديد كامل و يك درك
عميق ت رر براي ما بدست آيد .بعد از اين چهار انجيل نوبات به داستان رسولن
ميشود كه اين بخش شامل تبليغات آنها و همچنين تشكيل اولين كليساها و انجمن
ها و اجتماعات كليسايي مي شود.
بخش بعدي نامه هاي عهد جديد مي باشد اينها شامل نامه هاي رسولن؛ پولوس،
پطرس ،يوحنا و غيره به مسيحيان اجتماعات مختلف است كه از لحاظ محتوايي
به تكرار و ترويج سخنان و آموزه هاي عيسي مي پردازند و سعي در توضيح
اين آموزه ها و كمك به درك عميق ت رر اين مفاهيم مي كنند .مفاهيمي از قبيل
اينكه عيسي براي ما چه كاري را انجام داد و ما به عنوان يك مسيحي چطور
مي بايست دنبال كننده كلم او باشيم و چطور بايد در اين دنيا زندگي كنيم.
قسمت آخر كتاب انجيل مكاشفه یوحنا ميباشد .به خاطر محتواي پيچيده و عميق
اين كتاب كه به سادگي و به روشني بيان نشده است ،مي بايست اين كتاب در
آخر خوانده شود .چون اين بخش از انجيل شامل بخشهاي زيادي ميباشد كه با
تعبير فانتزي و خيالي تطابق دارد ،توسط فرقه هاي مختلف به نوعي بد تفسير
شده است و حتي اعتبار اين سخنان خدشه دار شده است.

روزهاي جشن و یا مهم در مسیحیت
كريسمس :لوقا ١-٢٠ ،٢؛ متي  ١٨ ،١و دو صفحه بعد از آن ،و همچنين فصل
 ٢آيه ١-١٢؛ يوحنا ١-١٤ ،١؛
جمعه سياه :مرقس ١٤-١٥؛ لوقا ٢٢-٢٣؛ متي ٢٦-٢٧؛ يوحنا ١٨-١٩؛
ابسترن :مرقس ١-٨ ،١٦؛ لوقا ٢٤؛ متي ١-١٠ ،٢٨؛ يوحنا ٢٠-٢١؛
پرواز به آسمان :اعمال رسولن ٦-١١ ،١؛
فينگستن يا همان روز پنجاهم :اعمال رسولن ٢؛
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قسمت هاي مهم انتخاب شده از عهد قدیم براي مطالعه
داستان سرمنشاء انسانها
٠

داستان آفرينش و افتادن آدم به دام گناه ١ .موسوي فصل ١-٤

٠

داستان طوفان نوح ١ .موسوي فصل ٦-٩

٠

داستان ساختن معبد بزرگ در بابل ١ .موسوي فصل ١-٨ ،١١

داستان پدر أولیه اسرائیل
 ٠شامل داستان ابراهيم مي شود كه به پدر ايمان معروف است١) .موسوي
(٦ ،١٥؛ خداوند ابراهيم را فرا خواند و مژده داد كه نسل هاي بعد از ابراهيم را
بركت خواهد داد و سرزمين كنعان را به آنها خواهد داد و همچنين اينكه اين نسل
قوم برگزيده خداوند خواهند شد ١) .موسوي  (١-٣ ،١٢نقطه درام اين داستان
جايي بود كه ابراهيم مي بايست فرزند خود إسحاق را قرباني مي كرد .ولي
خداوند از اين امر جلوگيري كرد و او يك قوچ را براي اين كار فرستاد) .
١موسوي  (٢٢اين يك نوع عكسي بود كه به نوعي پيامبر گونه ارائه شد ،از
قرباني حقيقي كه همان پسر خداوند عيسي مسيح مي باشد.
 ٠داستان إسحاق و يعقوب؛ تعريفي از اين است كه خداوند به وعده خود عمل
كرد و يعقوب نام اسرائيل را لقب گرفت ١ .موسوي فصل ٢٤-٣٥
 ٠داستان يوسف ،كه به علت حسودي كردن  ١١برادرش به عنوان برده به
مصر فروخته شد .در مصر اما در كنار پادشاه مقامي گرفت و برادران خود را
بخشيد و آنها را از قحطي نجات داده و به مصر آورد ١ .موسوي فصل ٣٧-٥٠
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داستان موسوي و خروج آنها از مصر

از نسل يوسف پيامبر و برادرانش در مصر يك قوم به وجود آمد .آنها توسط
مصريان به عنوان برده به كار مجبور شدند .خداوند موسوي را فرا خواند و تا
او اين قوم را از مصر خارج كند .او موسوي را به كوه سينا راهنمايي كرد و
در آنجا خداوند با قوم اسرائيل پيمان مي بندد و به آنها ده فرمان خود را ارائه
مي دهد) .كتاب دوم موسوي فصل ١-٢٠؛ ٢٤-٢٦؛ ٣٢-٣٤؛ و كتاب پنجم
موسوي فصل (٣٤
داستان یوشع بن نوح
او توانست بر سرزمين كنعان غلبه كند و طبق وعده خداوند سرزمين كنعان به
اسرائيل رسيد) .يوشع فصل ١-٣؛٢٣؛١٤؛٨؛(٦
داستان داوران
آنها ادامه نسل يوشع بودند و وظيفه داشتند قوم اسرائيل را در برابر تهديدات قوم
هاي همسايه حفظ كنند .داستان جدعون از كتاب داوران فصل  ،٦-٨داستان
شمعون فصل ١٣-١٦
داستان پادشاهان اسرائیل
زائول كه توسط ساموئل نبي بركت داده شد ،ولي به علت نافرماني خداوند او را
سرنگون ساخت ١ .ساموئل فصل ٣؛ .٨-١٥
داوود بعد از زائول به عنوان پادشاه برگزيده شد و بركت گرفت ١ .ساموئل
فصل .١٥-١٦
داوود با جالوت جنگيد؛  ١ساموئل فصل ١٧
مرگ زائول؛  ١ساموئل فصل ٣١
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داوود بر اورشليم غلبه مي كند؛  ٢ساموئل فصل ٢؛ ٥-٧
داوود نيز مرتكب گناه مي شود و إقرار به گناه خود مي كند و خداوند نيز او را
مي بخشد ،و او اجازه به پيان بردن كار ساخت معبد خداوند را نمي يابد٢ .
ساموئل فصل ١١-١٢؛٢٢
از نسل داوود پادشاه ،پادشاه جاودان اين عالم عيسي مسيح مي آيد.
سليمان بعد از داوود به پادشاهي مي رسد و به او از طرف خداوند اجازه ساخت
اين معبد داده مي شود ولي او نيز به گناه آلوده مي شود و براي مجازات بعد از
مرگ او  ١٠سرزمين شمالي اسرائيل از تسلط اين قوم خارج شده و پادشاهي
هاي جديدي در آنجا شكل مي گيرد ١ .پادشاهان فصل ١-٦؛ ١١-١٢

داستان خداوند و قوم اسرائیل و محاكمه آنها و پیامبران خداوند
در اسرائيل شمالي و سرزمين هاي تحت تسلط پادشاهان بعد از داوود و همچنين
بخش جنوبي يهودا و اورشليم ،همواره فرمانهاي خداوند شكسته شد .آنها به بت
پرستي روي آوردند و قوم اسرائيل هم اين كار را ادامه داد .حتي دامنه اين فساد
به كاهنان معبد نيز كشيده شد .در آنجا خداوند بدون هيچ واسطه اي به پيامبرانش
وحي مي كرد تا آنها گناه نكنند و به راه خدا بازگردند و توبه كنند ولي كسي به
سخنان پيامبران گوش فرا نمي داد .در اين جا خداوند از طريق پيامبران خود يك
دادگاه را به صورت نمادين بين اين قوم ها بر پا كرد .ولي براي اين امر قوم
هاي بي ايمان تنها به عنوان ابزاري براي خداوند بودند .و بعدها آنها مي بايست
در مورد كارهاي خود جواب گو مي بودند .و در اين ميان قسمتي از قوم
اسرائيل نجات پيدا كردند .در بين اين مجازات هاي خداوند ،بارها و بارها نويد
لطف و بخشش خداوند و همچنين نجات توسط مسيح داده شد.
نخست داوري خداوند در مورد اسرائيل شمالي بود .كه  ٧٢٢سال قبل از ميلد
مسيح توسط آشوريان مغلوب شدند و آشوريان آنها را كشتند و يا به بردگي
گرفتند و آنان براي هميشه از روي تاريخ محو شدند.
در مورد يهودا كه بخش جنوبي را تشكيل مي داد ،دادگاه خداوند  ٦٠٥سال قبل
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از ميلد مسيح آنها را دادگاهي كرد .يهودا و اورشليم توسط بابليان مغلوب شدند
و گروه بزرگي از يهوديان اين قوم توسط بابليان به عنوان اسير جنگي به بابل
منتقل شدند .ولي با يك معجزه در  ٧٠سال بعد از اين جنگ ،يهوديان توانستند
دو مرتبه به يهودا و اورشليم بازگردند و شهر و معبد خود را بازسازي كنند.
كتب پيامبران از آمدن مسيح موعود و نجات گزارش مي دهند .در ابتدا اشعيا،
ارميا ،و هزايا در اين مورد پيش گويي مي كنند .در بين كتاب آنها ،اشعيا به
شكل مستقيم به عيسي اشاره كرده است .در فصل  ٥٣كتابش او در مورد به
دوش كشيدن درد و رنج عالم و همچنين مرگ عيسي سخن مي گويد.
كتاب دانيال نبي در واقع داستان اسارت در بابل را به تصوير مي كشد و
همچنين تاريخ و اوضاع و احوال جهان را بيان مي كند .و در اين كتاب نيز در
مورد از آسمان آمدن "پسر انسان" نيز سخن به ميان ميايد) .دانيال ٧؛ (١٣و اين
يك نشانه بود واين نام را عيسي بعدها براي خود انتخاب كرد.
كتاب أسترا درباره سرگذشت يهوديان در بابل سخن گفته است .كتابها أسترا و
نحيميا در واقع يك تصوير سازي از سرگذشت يهوديان در بند بابليان مي باشند
و همچنين در مورد بازگشت قوم اسرائيل و همچنين بازسازي اورشليم و معبد
شهر نيز گزارش مي دهند.
كتاب مزامير در واقع يك كتاب شعر است كه شامل شعرهايي با محتواي محبت،
درخواست ها و شكرگزاري و دعاهاست .اين مجموعه توسط داوود و همچنين
در زمان هاي بخصوص مثل زنداني بودن در بابل نوشته شده است .كليسا
هميشه اين پيشگويي هاي پيامبرانه را در مورد آمدن مسيح و نجات در مزامير
را قبول كرده و به همين علت نيز ما در كليسا مزامير را مي توانيم بفهميم و
همچنين آن را مي خوانيم و دعا مي كنيم.
سرور ما خداوند ،قلب هر كس كه انجیل را مي خواند بگشاید تا بتواند از بركت
آن بهره مند شود و ایمان آورده و به سوي حیات جاودان رهنمود گردد.
دتتلف لوده
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