
 

 ستادلفینیدوره آموزش کتاب مقدس کر

 

 3-1های بخش         ل متی انجی

 

 عیسی تولد و نامه شجره: 1بخش 

 مقدمه

 شیهاکرد و آموزشمی یزندگ نیزم یبر رو عیسیکه  یالهام کرد که در مورد دوران لیاناج سندهیخدا به چهار نو

داشته  عیسیو کامل از خداوند  یکل دید کیکه  میپس اگر بخواه ،اندهداشت یمتفاوت یدگاههایهر کدام از آنها د .سندیبنو

 م.یکن سهیهمه آنها را با هم مقا دیو با میآنها را بخوان دیبا میباش

احتماالً  .شد عیسیاز شاگردان  یکیبود که  یریگخراج (.13: 2) شده ادی یبه اسم الو مرقس لیکه در انج یکس متی

 زیمثال شگفت انگ کی نیا .پاداش آن را به همراه خواهد داشت یمت لیخواندن انج .تاس )متی( لیانج نیا سندهیاو نو

از آن  یاگر ما با فروتن .کرد یخوشحال و به مردم خدمت م اپدرش ر شهیکه هم یکس عیسیاز خداوند  ،ماست یبرا

کمک  میشو عیسی هیشب شتریبکه هر چه  نیا رییما را در تغ ،میقرار ده میآموز یکه م یناتیدر تمر میریبگ ییراهنما

 تیما را به رسم ،میهست عیسیاز شاگردان  یکی نکهیرا در ما متوجه شده و به عنوان ا راتییتغ نیمردم ا .کند یم

 .شناسندیم

 (17-1: 1نامه ) شجره

از  ینسلعنوان را به عیسی دیعهد جد هیآ نیدر اول .شود یشروع م عیسی (اجداد )سابقه یبا شجره نامه یمت لیانج

 ".میپسر ابراه ،پسر داوود ،حیمس عیسیب ساز ن یکتاب" .دکنیم یو داوود معرف میابراه

عهد  بدون خواندن ار دیجد عهد ما .بودند یچه کسان قیمردمان عهد عت نیکه ا میموضوع دار نیبه دانستن ا اجیما احت

تمام  وسفید و با نشو یشروع م میند که با ابراهآمده ا 16-2های هیکه در آ ییهاانسان ستیل .میشویمتوجه نم عتیق

 ست،پسر خدا یسیکه ع دهدینشان م 20و  18 یهاهیآ .نبود عیسی یعیپدر طب او اما ،بود میمر سر. یوسف همشوندیم

موجود جداگانه باشد  کی تواندیس نمدالقکه روح دیتوجه داشته باش .نازل شد میبه مر القدسروح ،قدرت خدا لهیبه وس

 .القدسوحشود نه پسر ر یخدا خوانده م به عنوان پسر یسیچون ع



 حاببه را ،وجود نیبا ا (.اندحذف شده هودایاز پادشاهان  یمثال تعداد یبرا)شود  ینم هانسل هیشامل کل یاسام ستیل

و  ؛فاحشه بود کی حابرا نیهمچن .ایهمسر اور ، و بِتِشبَع،بودند (یهودی ریغ) بهیکه غر یزنان ،کندیو روت اشاره م

گنجانده شده که نشان  حیمس یسیخداوند ع اکانیزنان به عنوان نکه، این  نیا قتیحق .پادشاه داوود با او مرتکب زنا شد

 .رساندیآنها به انجام م تیبا وجود عدم موفق انیهودیو  انیهودی ریغ قیخود را به طر یدهد خدا کارها

 :ورده شدهآ (17: 1)متی  نام ها در سه بخش ستیل

 خاص را به او داده یو فرزند لیاسرائ نیسرزم عدهو که خداوند :میابراه. 

 آوردیخدا بودن را به دست م و فرزندِ  یپادشاه یکه هر دو دهدیرا م یکه خدا وعده فرزند :داوود. 

  نیخدا آخر شدند که (شرور)و آنقدر گناهکار  اهودیافتاد که قوم  یاتفاق زمان نیا .در بابل انیهودیاسارت 

داشته  مانیکه به او ا دیایب یکیکه  یخواهد بود تا زمان تا زمانن یپادشاه گریشان را گرفت و گفت دپادشاهان

گردد یبرم نیاو به زم .است حیمس یسیاز خداوند ع ییشگویپ کی نیا (.دیرا بخوان 27-25: 21)حزقیال  باشد

 . کند یم ایو تمام دن لیو خدا او را پادشاه اسرائ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .هر دو از نسل داوود پادشاه بودند میو مر وسفیکه چگونه  دهدینمودار باال نشان م

اوقات خط  یبرخ آن .شودیتمام م میهمسر مر وسفیشروع و با  میبا ابراه یمت لیدر انج یشناس لنس ایشجره نامه  نیا

 جهت از اما آمده یه عیسی نامه شجره نیا زین 3لوقا  در .شود یم هودایشود چون شامل پادشاهان  یخوانده م یسلطنت

 .رسد یاند مکه توسط خدا خلق شده شروع و نسل به نسل تا به آدم (میپدر مر) یلشود از هِ  یم شروع مخالف

 (25-18: 1یوسف و مریم )

از  یافقتو نیهمچ کیدر آن روزها  ،صورت نگرفته بود یگرچه ازدواج .توافق کردند که ازدواج کنند میو مر وسفی

 یقول ازدواج نیکه همچ یزن (انتِ یخ) یِ نید یب .گرفتیانجام م ییجدا یالزام آور بود و فقط با طالق رسم ینظر قانون

به ما گفته شده که  میشد.مجازات اعدام قرار داده  ناکارزن ز یو برا شدیشمرده م یجد یلیخ یداده بود در قانون موس

ابراهیم

داوود

یکی از )سلیمان 
(فرزندان داوود

پادشاهی یهودا

یوسف

یکی از )ناتان 
(فرزندان داوود

مریم

1متی  3 لوقا   



اما  ،کرده باشد انتیبه او خ دیبا (میمر)باردار است او فکر کرد همسرش  میمر بود که متوجه شد یوقت وسفی ینگران

 :فرشته به او گفت

 وساز روح القد ،قرار گرفته یآنچه در بطن و ،رایمترس ز میمر شیاز گرفتن زن خو ،پسر داوود ،وسفی یا"

 (.1:20". )متی است

 ه ماند.با کر نید اتا پس از تول و را به خانه خود برد مراقب بود میمر یوسف

فرشته خدا  قیاز طر ای (. از14: 7)اشعیا شده بود  ییشگویپ ینب یایاتفاقات توسط اشع نیکه چگونه ا دهدینشان م یمت

 قیکه از طر دیگوینام به ما از هدف خدا م نیا .است "دهنده نجاتخدا " یکرد که به معن ینامگذار عیسیپسرش 

 .برآورده شد پسرش

که کودک بود مراقبت  یزمان یسیعو از  .که فرشته گفته خود را انجام داد یکه کار مینیبیرا م مانیبا ا وسفِ یما  تاً ینها

 .او خدا بود یگرچه پدر اصل ،بود عیسیپدر  یو به طور رسم ،کرد

 هاوعده

پسر  کی حیمس یسیو داوود است چون خداوند ع میاز نسل ابراه حیمس یسیخداوند ع میکه بدان خواهدیخدا از ما م

از دوره  ۱۲درس  .میداده شد دار میاز وعده ها را که به ابراه یبخش نجایدر ا .بود که خدا به آنها داد یاخاص در وعده

 .دهدیم یشتریدرس به اطالعات ب ۴۰

 

 توضیح ها خدا به ابراهیموعده

 بردیبه ارث م شهیهم یکنعان را برا نیسرزماو 

 (.8: 17 و 15: 13شیدایپ) (.لیاسرائ)

از مردگان زنده  دیبا میابراه فتدیاتفاق ب نیا نکهیا یبرا

 .برگردد یسیکه خداوند ع یشود هنگام

)  .گذارد یبرجا م میابراه یخانواده بزرگ برا کیخدا 

17 :22.) 

 میاز نسل ابراه عقوبیاسحاق و  لهیبه وس انیهودی شیدایپ

 .هستند

: 17 شیدایپ. )داز ملت ها خواهد بو یاریپدر بس میابراه

5.) 

از ملل عرب از نسل  یتعداد نکهیا یبرا ،درست است نیا

 هستند میابراه

برکت خواهند  میفرزندان ابراه قیاز طر ایهمه ملل دن

 (.18: 22 شیدایپ) .افتی

 ایهمه مردم دن ،میفرزند خاص ابراه عیسی، توسط خداوند

 افتیتوانند برکت حاصل از بخشش گناهان را در یم

 (.26و25: 3 اعمال ؛ 16: 3 شیدایپ) .کنند

 

 

 



 : دیدار مغان2بخش 

 (6و5و1: 2) محل تولد عیسی –بیت لحم 

 وسفی  ثبت کنند. آن آمده بودند ازکه  یبه مردم فرمان داد که اسم خود را در شهر ،آگوستوس صریق ،امپراتور روم

شان که در ناصر از خانه یبه سفر دیبا میو مر وسفیپس  ،آمده بود لحمتیکه از ب یکس ،پادشاه داوود بود سلاز نظر ن

 یطیپسر خدا در شرا . پساجاره آنها نبود یبرا یاتاق ای نهخا دنیبه آنجا رس یوقت .رفتند ینام مثبت یلحم براتیبود به ب

به ما  نیمچنه گرید یها لیگرچه انج ،شود یم افتی لوقاو  یفقط در مت سایعآمدن  ایسوابق به دن .آمد ایبه دن رمحق

 سندینویم یمت .اند آورده استبوده زین یهودی که یاز مردم محل یچوپانان داریلوقا د لیانج .که او پسر خداست ندیگویم

شاهد ورود  انیهودی ریو غ انیهودی یخواسته که هردو یخدا م .بودند از دوردست ها آمده بودند یهودی ریکه غغان م

 .پسرش باشند

 (12-1: 2)مغان 

 حیتوض یسیع یکودک دنیهنگام د (آمده "یگ"مکتاب مقدس  یهااز نسخه یدر بعض)در مورد مغان  ۲بخش  یمت

که مردم انتظار  دهدینشان م ی(مت)اما او  ،از کجا آمده بودند قایدق ای ،نداهکه آنها که بود دیگویبه ما نم متی .دهدیم

 دیاست که انتظار برود پادشاه جد یعیطب .خداست توسط شده داده دهوع که نجات دهنده و یو کس ،دندیکشیرا م حیمس

 .آن شهر رفتند در سیرودیقصر ه اول به مغانپس  ،است لحمتیب کیکه نزد ،تختیشهر پا ،دیایب ایبه دن میدر اورشل

 .کندیم یمعرف "است هودیکه پادشاه  یکس"را به عنوان  عیسیکه آنها  دیکنتوجه 

فکر  یبرخ ؛مورد به ما داده نشده نیدر ا یاطالعات .سارا به آنها نشان داد یمکان هال کردند کآن مغان ستاره را دنب

ساختمان را روشن  کیدور فقط  یِ اجرام آسمان نیستاره دنباله دار نبوده است چون ا ای یعیستاره طب کیکه آن  کنندیم

معمول را  رینور غ کیآنها  یخدا برا دیشا ،کردند یمه نگا هودینشانه پادشاه  یمغان به آسمان برا نکهیا یبرا .دنکنیمن

دوم )به  .ندیممکن است که فقط مغان آن نور را بب نیا(. 13: 26اعمال )در آسمان فراهم کرد درست مانند پلوس رسول 

 (.دیرجوع کن 17: 6 پادشاهان

 که توسط مغان اهدا شد ییایهدا

 .کندیم یادآوریرا به ما  عیسیکار خداوند ز سه جنبه ا نهایا 

 پادشاه خواهد شد عیسی ؛خورده است وندیپ یدشاهبا پا – طال. 

  کیخود  ایمانداران یبرا نکهیا یبرا کندیبه آسمان صعود م ؛ عیسیمرتبط است شیبا مقام کش - رکند 

 .باال مقام باشد شیکش

   و مرگ اشاره دارد ندهیبه آ ؛ندکن یکنند از آن استفاده م دفن خواهند یرا م یجان ا یب بدنِ  که یزمان -ر م. 

 

 

 



 هیرودیس

ه با ک یکس ،او را مالقات کردند مغانکه  یکس (،شودیخوانده م ریبک سیرودیاوقات ه یبعض) یپادشاه وقت سیرودیه

د مشکوک و حسو یاو مرد .کردیرا کنترل م لیاسرائ زمان آن در و بود شده ثروت و رتصاحب قد انیخدمت به روم

 کهیهنگام .به قتل رسانده بود یبه و ییاعتنا یخانواده خود را به خاطر ب یاز اعضا یبرخ یکه حت یبود به طور

آن  کردیم الیآن کودک را به قتل برساند چون خ کرد یسع ،دیشن عیسیاومدن  ایاز مغان در مورد به دن سیرودیه

با فرار  و کودک را میمر ،وسفیحال خدا  نیابا  .عبادت کند عیسی راخواست  یاو نم .کندیم دیکودک قدرت او را تهد

 .پادشاه در امان بودند یکه آنها از ستمگر ییداد جا جاتبه مصر ن

اما خداوند  ؛دکردن مصلوبندادند و او را  صیخود تشخ او را به عنوان پادشاهِ  (شیهم قوم ها) یسیع خودِ  متاسفانه مردمِ 

 .برگردد نیکه به زم یزمان ،شاه جهانخواهد بود و در واقع پاد انیهودیپادشاه  عیسی

 

 

 

 

 

 



 : یحیی تعمید دهنده3بخش 

 (12-1: 3کار )اثر( یحیی تعمید دهنده )

 .دبو عیسیآمدن  یدادن و آماده کردن مردم برا یکارش آگاه :انجام داشت یکار مهم برا کیدهنده  دیتعم یایحی

 ".ستاذهن  رییتغ" یبه معن "توبه" یکلمه ".ه استشد کیآسمان نزد یپادشاه رایز ،دیتوبه کن" گفتیم مردم بهاو 

 یبرا یبه دنبال راهو دهند  رییا تغر (تفکرشان)ذهنشان  دیند آنها بانتوبه ک دیاند که گناهکارند باکه متوجه شده یکسان

 :بازگشت باشند

 و گناه یاز خودخواه یدور. 

 از او یرویخدا و پ در راه. 

خودش  ارِ ک یبرا ینب یایاشع ییشگویاز پ ییحی .شده بود ییشگویپ ینب یایتوسط اشع دهنده سالها قبل دیتعم ییحی کارِ 

 .کند یاستفاده م

: 40 یااِشع) ' راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید؛»کند: صدایی ندا می'

3) 

واند بچه دار بچه دار شدن نداشت و مسن تر از آن بود که بت ییتوانا ییحیمادر  ،زابتیال ،آمد ایبه دن ییحیکه  یزمان

 .معجزه بود کی ییحیتولد  ،آمده 1:13وقا همانطور که در ل .شود

 قیسپس خدا از طر .داد یم دیاند را تعمکه توبه کرده دادندیو نشان م کردندیرا که به گناه خود اعتراف م یمردم ییحی

 یوبه برات دیتعم" کیرا  ییحی تعمیدهای 3: 3و لوقا  4: 1س مرغ لیدل نیبه هم .دیبخشگناهان آنان را  دیتوبه و تعم

 .دندینام "بخشش گناهان

مانند  مینکتالش  دیکه در آن با دیجد یزندگ کیکه با گناه همراه بوده و شروع  یمیقد یزندگ انیپا یمعن به دو دیتعم

ماده آ یسیع آمدن یداد و آنها را برا یم دیو تعم (موعظه) مردم را آموزش حییی .میباش حیمس یسیعاز  ینمونه ا

آنان  متوجه بود و به را نیا ییحی .دهنده است دیمتع یایحیمهمتر از  یلیخ اوخداست و  یهدف اصل عیسی .کردیم

 م )عیسی(.ل کنمرا ح شیهاکفش ستمیقادر ن یحت دیآ یکه بعد از من م یگفته بود کس (مردم)

 (17-13: 3یی )حیتوسط  عیسی یدتعم

که  دانستیچون م ،بودن تعمید اوبه  لیما یحییدر ابتدا  .دیآیم ییحیبه نزد  دیتعم یبراعیسی آمده که  13ی در آیه

" )یوحنا که گناه را از جهان خواهد زدود یبره خدا کس"را به عنوان  عیسی ییحی .است گتراز او بزر یلیخ عیسی

 دیاز او پرس ایکه  یاما زمان ،مرتکب نشده بود یکه گناه نیا یبرا ،نداشت یاجیاحتبه توبه  ( معرفی کرد. عیسی1:29

عمل  کی عیسی دیتعم ".اجرا شود کاملبه طور  عدالت"شود  نیچن دیپاسخ داد که با غیسیآمده  تعمید یکه چرا برا

 .که پدرش از او خواسته بود انجام داد یو هر کار .بود یاطاعت



 

آغاز  نیا .است حیدن با مساز مر ینماد دیتعم

به  ،دیو با تعم ،بود حیمس یخدمت عموم

به  لیدهد که ما ینشان م یصورت عموم

گناه  یبرا بیصل یادامه دادن و مرگ بر رو

 نجات یکه به سمت او آمده اند برا یکسان

 .است آنها،

 ،خدمت خدا یباشد برا یتعهد مثبت دیبا دیتعم

شروع  دیآن با .است دیآن نشانه شروع جد

بود  یلیدل نیو ا .باشد یاز زندگ دیراه جد کی

آنها فکر  ".دیاوریب ی توبهستهیپس ثمره شا"آمده بودند گفت  ریتعم یکه برا یکسان انیو صدوق انیسیبه فر ییحیکه 

 ،انجام داد میطور که ابراههمان کردندیم یرویاز خدا پ دیبا یول .بودند میاهچون از نسل ابر ستکه حق با آنها کردندیم

 .داشتند ازیدر توبه ن شان یِ و به نشان دادن فروتن

 :رایآب ز دنیبا پاش نه گرفت دیغوطه ور شدن در آب تعم ابعیسی 

 در رود اردن بود دیتعم. 

 مدآ رونیاز آب ب درنگیب ،گرفت دیتعم عیسیکه  یان"زم دیگو یم 16 هیدر آ." 

نشان داد که خدا  نیا .هم از آسمان آمد ییندا .فرستاد یسیع بر بوترمانند ک را خدا روحش ،گرفت تعمید عیسیکه  یوقت

  است.واقعاً فرزند خدا  او خوشنود است و عیسیاز 

 

 

 آسمان یپادشاه: نهیاطالعات پس زم

متعلق  یدشاهاست که پا یمعن نیبه ا آن (.استفاده شده یمت لیفقط در انج نیا) دیتوجه کن "آسمان یپادشاه"به عبارت 

ً یدق .به خدا که در آسمان است تعلق دارد ایو  ،مان استبه آس ها لینجا گریکه در د "خداست یپادشاه" یبه معن قا

کر ذ، روندیبعد از مرگ مردم م یآسمان را به عنوان مکان یوقت پادشاه چیکتاب مقدس ه .شده فینوشته و توص

 .خواهد بود نیزم یرو بر نجایدر اخدا  یپادشاه .کند یمن

 

 

 

 



 نام 

 آدرس 

 

 ماره مرجعش 

 مربی 

 

 دیسیبنو خود را ی. لطفا جواب هاافتیکتاب مقدس داده شده  یبخش ها ایتوان در درسها  یسواالت را م شتریپاسخ به ب

 :دیو آنها را در پاکت برگردان دیکاغذ سوال کن نیا یرو

 1سواالت بخش 

1a   بود؟ یسیمادر عچه کسی 

1b   بود؟ یسیپدر عچه کسی 

1c  (18: 1 ی)مت لقدس و کودک چه چیزی را متوجه شد؟ااو )مریم( به در مورد روح 

 

 .(دینگاه کن 21: 1 ی)به مت ست؟یچ یسینام عمعنی   2

 

 د؟یگو یاو چه م تیو شخص وسفیفصل در مورد  نیا  3

 

4a   دیده حیتوض ؟از همه مهمتر است میخدا به ابراه یاز وعده ها کیکدام به نظر شما. 

 

 

4b  35-32: 1؛ لوقا  دیمراجعه کن 7ساموئل  2داده شد؟ )به  یسیخداوند عداوود پادشاه در مورد  به یچه وعده ا 

 درس درس(. 40از  15 درس و

 

 



4c ؟ونددیپ یم قتیداده شده به داوود به حق یوعده ها یچه زمان 

 

 2 سواالت بخش

 ؟آموزد یبه ما م عهد عتیق راجع به یزیامر چه چ نی، ااستفاده شده قیبخش اغلب از عهد عت نیدر ا 1

 

 

 (2ی ؟ )آیهشود یکدام ملت پادشاه م قیاز طر عیسی 2

 

 (2: 5)میکا  ؟چه بود عیسیآمدن  ایصدها سال قبل از به دن کایم ینیب شیپ 3

 

 

 ؟نگفته کودک تو ،گفته کودک و مادرش 22و  20 هیچرا در آ 4

 

 3 سواالت بخش

 ؟انجام دهد دیبا یچه کار دیفرد قبل از تعم کی 1

 

 ؟داد یم دیدر کجا مردم را تعم ییحی 2

 ؟دهد دیرا تعم عیسیخواست که  ینم ییحیچرا در ابتدا  3

 

 چه بود؟ یسیع دیدو نشانه پس از تعم


