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Thema: Bibel- Neue Testament 

 

کتاب  ۲۷کتاب و عهد جدید از  ۳۹کتاب است. عهد عتیق از  ۶۶شود که شامل تقسیم می عهد جدید و عهد عتیق به دو بخش سکتاب مقد

 .دهدرا تشکیل می کتاب مکاشفه مسیح و حواریون کانن، رساالت انجیل است. عهد جدید نیز چهارتشکیل شده

 

 دیعهد جد

 قیرا که از طر یعتیشر مانیپ نیاز ارتباط خداوند با انسان است. خداوند طبق ا یدیاشاره دارد که آغازگر دورٔه جد مانیپ کیبخش به  نیا نام

 نیا یاصل محور قتیاو قرار داد. نشانه و در حق یگناهان انسان و رستگار شیرا شرط بخشا حیبه مس مانیعطا کرده بود برداشت، و ا یموس

مرقس، لوقا،  ،یکانن )مت لیچهار انج دیخداوند( است. عهد جد یصورت بشر یعنی) حیمس یسیشدن ع یگناهان به واسطٔه قربان هیبخشش کل مان،یپ

  .رسدیم یالدیم ۱آثار به قرن  نیا ی. قدمت تمامردیگیو کتاب مکاشفه را در بر م حیرسوالن مس یها( کتاب اعمال رسوالن، نامهوحنای

 چهارگانه لیاناج

 ونی)حوار وحنایلوقا،  ،ی)مت حیمس ارانیچهار کتاب که توسط چهارتن از  نیاست. ا حیمس یسیع یاز زندگ تیدر واقع چهار روا لیانج چهار

چهار کتاب را  نیا انیحیدارند. مس زین ییهستند اما تفاوتها یاریمشترک بس یهاقسمت ی( نگاشته شده، داراحیمس کینزد ارانی( و مرقس از حیمس

 .کنندیم فیتوص« مختلف یایاز زوا یول حیاز مس ریچهار تصو انندم»

 اعمال رسوالن کتاب

)که  حی( و سپس شاگردان مسونیرسوالن او )حوار یاز مردگان )زنده شدن دوباره او( و سپس عروج او به آسمان، برا حیمس یسیع امیاز ق پس

 یوطیاسخر یهودای ی)که پس از خودکش ونیبه جمع حوار «اسیمت» وستنیرخ داد؛ که از آن جمله: پ یادیشدند(، اتفاقات ز دهینام یحیبعدها مس

 فانیشهادت است ح،یمس یسیع ی( بر دوازده نفر حوارانیهودی ادیاز اع یکی) کاستیپنط دیشده بودند(، نازل شدن روح القدس در روز ع نفره ازدهی

 نیو . . . شرح ا انیهودی ریغ یاو برا یبشارت تیو آغاز مأمور سیشدن پولس قد دارمانیا ی)سنت استفان(، ماجرا حیاز شاگردان وفادار مس یکی

 .استچهارگانه( نگاشته شده یهالیاز انج یکی سندهیو نو حیمس ونیاز حوار یکی)« لوقا»در کتاب اعمال رسوالن و به دست  ادثحو

 

 حیمس ونیحوار یها( )نامه هارساله

دچار  ار،یبس نیالزم و وجود مخالف یمانیا یهاییبه خاطر نبودن راهنما ت،یحیگسترش مس یدر ابتدا سیدالتأسیجد یساهایو کل یحیمس مانانینوا

 ت،یآزار، اذ ن،یدروغ انیشوایشدن پ دایآن، پ یبرگزار یو چگونگ شیایکه از آن جمله: مسائل مربوط به مراسم ن شدند؛یم یامشکالت عمده

 نیهدف از نگارش ا… و  یروم نیمأمور یو گاه یمذهب یهافرقه ریپرستان و سابت هود،ی نیتوسط متعصب دارانمانیقتل ا یو حت دیتهد نجه،شک

 .مناطق مختلف بود یدادهایکتاب مقدس و مطلع شدن از رو میمفاه نییو تب یادآوری ن،ماناینوا نیا تیها، هدانامه

 

 وحنایمکاشفه  کتاب

عرش خداوند و  فیروح القدس در آن به عرش خداوند دارد و در آن به توص تیو به هدا ایدر رؤ سیقد یوحنایاست که  یکتاب شرح سفر نیا

 یقیعم میمفاه ینوشته شده و دارا یو رمز کی، به زبان سمبول«مکاشفه» یها. اکثر قسمتپردازدیآخر الزمان م عیوقا ینیبشیو پ حیمس گاهیجا

نوشته شده. در  وحنایتوسط  یالدیم ۹۵–۹۰ یهاکرد. کتاب احتماالً در سال یمعن یاللفظبطور تحت دیکتب عهدجد ریآن را مانند سا دینبا ذااست، ل

 اند.شده ییشگوی" پدیجد ینی" و "آسمان و زمحیچون "گشوده شدن مهر ها" "بالها" "ظهور دو وحش" "ظهور پرجالل مس یعیکتاب وقا نیا

 

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
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Die Bücher der Bibel- Das neue Testament: 

 

Auf Persisch Thema  Name des Buchs Gruppe 

 Evangelium des Matthäus عیسی پادشاه و نجات دهنده موعود انجیل متی

Die 

Geschichtsbücher 

 Evangelium des Markus عیسی و اختیارات و کارهای او انجیل مرقس

 Evangelium des Lukas عیسی و بُعد انسانی او انجیل لوقا

 Evangelium des Johannes عیسی  بُعد الهی و خدایی او انجیل یوحنا

 کارهای رسوالن
خوش و مأموریت برای انتشار خبر 

 مسیحیت در قرن اول
Die Apostelgeschichte des Lukas 

 Der Brief des Paulus an die Römer فیض خدا در عیسی مسیح رومیان

Die Briefe 

 Der 1.Brief des Paulus an die Korinther تغییر مسیحیان قرنتیان ) اول(

 Der 2.Brief des Paulus an die Korinther روابطاقتدار پولوس برای تبدیل و اصالح  قرنتیان ) دوم(

 Der Brief des Paulus an die Galater رستگاری و رهایی توسط محبت خداوند غالطیان

 Der Brief des Paulus an die Epheser کلیسا، بدن مسیح افسسیان

 Der Brief des Paulus an die Philipper تجربه ایمانداران فیلیپیان

 Der Brief des Paulus an die Kolosser نجات کامل توسط عیسی مسیح کولسیان

 بازگشت عیسی مسیح تسالونیکیان ) اول(
Der 1.Brief des Paulus an die 

Thessalonicher 

 روز خداوند تسالونیکیان ) دوم(
Der 2.Brief des Paulus an die 

Thessalonicher 

 Der 1.Brief des Paulus an Timotheus مقررات کلیسایی تیموتاؤس ) اول(

 Der 2.Brief des Paulus an Timotheus حفظ واقعیت تیموتاؤس ) دوم(

 Der Brief des Paulus an Titus مقررات کلیسایی تیطس

 Der Brief des Paulus an Philemon مثالی از عشق و محبت فلیمون

 Der Brief an die Hebräer عیسی مسیح کاهن جاودانی به عبرانیاننامه 

 Der Brief des Jakobus زندگی مسیحی نامۀ یعقوب

 Der 1.Brief des Petrus آزار و اذیت مسیحیان و جالل و شکوه آنها نامه اول پطرس

 Der 2.Brief des Petrus آخرین روزها  نامه دوم پطرس

 er 1.Brief des Johannes مشارکت با خداوند و عیسی مسیح یوحنانامه اول 

 Der 2.Brief des Johannes فرامین عیسی مسیح نامه دوم یوحنا

 Der 3.Brief des Johannes تبدیل واقعیت نامه سوم یوحنا

 Der Brief des Judas مبارزه برای ایمان و اعتقاد نامه یهودا

 Die Offenbarung des Johannes اتمام و تکمیل مکاشفه یوحنا
Das prophetische 

Buch 

 


