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Thema: Bibel- Alte Testament 

 

 

کتاب و عهد  ۳۹کتاب است. عهد عتیق از  ۶۶شود که شامل تقسیم می عهد جدید و عهد عتیق به دو بخش سکتاب مقد

را تشکیل  کتاب مکاشفه مسیح و حواریون کانن، رساالت انجیل است. عهد جدید نیز چهارکتاب تشکیل شده ۲۷جدید از 

 .دهدمی

  Alte Testament عهد عتیق

برداشت شده )یعنی عهد به  زبان فارسی در« عهد»معنایی که از کلمٔه ، برخالف «عهد عتیق»نام این بخش از کتاب مقدس، یعنی 

کند که خداوند با ابراهیم دقیق به عهد و پیمانی اشاره مینیست. این عبارت به معنی « دورٔه کهن»معنای مفهوم یک دورٔه زمانی(، به

بست. مفهوم کلی این پیمان این بود که خداوند او را انتخاب کرد تا نخستین انسان پس از آدم باشد که با او ارتباط نزدیک برقرار 

اد که مدتی بعد توسط اسحاق عملی شد. خداوند نماید و او نیز به خداوند ایمان آورد. خداوند همچنین وعدٔه ازدیاد نسل را به وی دمی

در فرزندان ذکور  (ختنه) ای برای این عهد و پیمان مقرر کرد که آن بریدن قسمتی از پوست اضافی آلت تناسلی مردانههمچنین نشانه

شامل: شرح چگونگی خلقت جهان و نوع بشر و سپس شرح زندگی و ارتباطات روحانی کتاب مقدس ت. این بخش ازنسل ابراهیم اس

شود و پس از چند بخش که حاوی توضیحات کلی درمورد نخستین پیامبران از ابراهیم به بعد است. این بخش با کتاب پیدایش شروع می

شود. دو بخش متفاوت نیز در کتاب و سپس کتب پیامبران پس از موسی را شامل میزندگی پیامبران پس از ابراهیم است، کتاب تورات 

امثال »و « مزامیر داوود»پردازد. این دو کتاب به ترتیب عهد عتیق وجود دارد که به اشعار دو پیامبر یعنی داوود و سلیمان نبی می

که حاوی گفتگوی داوود نبی با  -« مزامیر داوود»ده، در کتاب نام دارند. بخش قابل توجهی از اشارات به آمدن مسیح در آین« سلیمان

 ۳۹است. عهد عتیق شامل آمده -قطعه شعری( ۵۰۰گوید )در قالب بیش از خداوند و نیز سخنانی که داوود به هدایت روح خداوند می

 .کتاب است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87
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Die Bücher der Bibel- Das alte Testament: 

Gruppe Name des Buchs Thema  
Auf 

Persisch 

Die 

Geschichtsbücher 

1.Buch Mose-Genesis پیدایش شروع 

2.Buch Mose-Exodus خروج آزادی و نجات قوم بنی اسرائیل از مصریان 

3.Buch Mose 

Leviticus 
وستایش در مراسم مذهبی قوم اسرائیل، قدوسیت خداوندپرستش   الویان 

4.Buch Mose 

Numeri 
 اعداد شرح کوچ قوم بنی اسرائیل

5.Buch Mose 

Deuteronomium 
 تثنیه یادآوری فرامین، کتاب آموزش و تعلیم

Buch Josua یوشع تسخیر کنعان توسط قوم بنی اسرائیل 

Buch der Richter داوران شکست و رهایی و نجات 

Buch Ruth روت خویشاوندی 

1.Buch des Samuel 
 انتقال حکومت به پادشاهان

 سموئیل، شائول و داود نبی
 اول سموئیل

2.Buch des Samuel دوم سموئیل استقرار پادشاهی داود نبی 

1.Buch der Könige اول پادشاهان اتحاد/ تقسیم قلمرو پادشاهی 

2.Buch der Könige 
 تاریخ دو پادشاهی اسرائیل و

 سلطنت یهودا
 دوم پادشاهان

1.Buch der Chroniken اول تواریخ شرح وقایع و اصل ونسب طایفه یهودا 

2.Buch der Chroniken دوم تواریخ تاریخ پادشاهی یهودا 

Das Buch Esra عزرا بازگشت یهودیان از بابل 

Das Buch Nehemia نحمیا شرح واقعه بازسازی دیوار اورشلیم 

Das Buch Esther استر تقدیر و مشیت خداوند 

die Lehrbücher 

Das Buch Hiob ایوب مشکالت درد و رنج ایوب 

Die Psalmen مزامیر کتاب سرود و دعا 

Die Sprüche Salomos امثال سلیمان مجموعه ای از سخنان و تعالیم 

Der Prediger Salomo جامعه درک و فهم انسان 

Das Hohelied Salomos غزلهای سلیمان اشعار و غزلیات شاعرانه 

Die prophetischen 

Bücher 

 

Der Prophet Jesaja  از انبیای بزرگ به نام اشعیاکتاب یکی  اشعیا 

Der Prophet Jeremia ارمیا هشدار و عدالت 

Die Klagelieder Jeremias سوگنامه ارمیا پنج سوگنامه در باره ویرانی اورشلیم 

Der Prophet Hesekiel حزقیال داوری و شکوه و جالل خداوند 

Der Prophet Daniel  پادشاهیقیام و سقوط حکومت  دانیال 

Der Prophet Hosea هوشع عشق نجات دهنده 

Der Prophet Joel یوئیل روز داوری خداوند 

Der Prophet Amos عاموس مجازات برای گناهان 

Der Prophet Obadja عوبدیا مجازات ادومیان و سایر دشمنان بنی اسرائیل 

Der Prophet Jona یونس خداوند بخشندگی و رحمت 

Der Prophet Micha میکا عدالت و پادشاهی خداوند 

Der Prophet Nahum ناحوم داوری نینوا پایتخت آشور 

Der Prophet Habakuk حبقوق از شک و تردید تا ایمان و اعتقاد 

Der Prophet Zephanja صفنیا روز داوری و عدالت خداوند 

Der Prophet Haggai  اورشلیمبازسازی معبد  حجای 

Der Prophet Sacharja زکریا پیغامهایی از سالهای بعد درباره مسیح و داوری نهایی 

Der Prophet Maleachi مالکی تجدید نظر در وفاداری با پیمان خداوند 

 

https://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_mose/
https://www.bibel-online.net/text/luther_1912/josua/
https://www.bibel-online.net/text/luther_1912/richter/
https://www.bibel-online.net/text/luther_1912/rut/
https://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_samuel/

