دوره آموزش کتاب مقدس کریستادلفین
انجیل متی

بخشهای 3-1

بخش  :1شجره نامه و تولد عیسی
مقدمه
خدا به چهار نویسنده اناجیل الهام کرد که در مورد دورانی که عیسی بر روی زمین زندگی میکرد و آموزشهایش
بنویسند .هر کدام از آنها دیدگاههای متفاوتی داشتهاند ،پس اگر بخواهیم که یک دید کلی و کامل از خداوند عیسی داشته
باشیم باید آنها را بخوانیم و باید همه آنها را با هم مقایسه کنیم.
متی کسی که در انجیل مرقس به اسم الوی یاد شده ( .)13 :2خراجگیری بود که یکی از شاگردان عیسی شد .احتماالً
او نویسنده این انجیل (متی) است .خواندن انجیل متی پاداش آن را به همراه خواهد داشت .این یک مثال شگفت انگیز
برای ماست ،از خداوند عیسی کسی که همیشه پدرش را خوشحال و به مردم خدمت می کرد .اگر ما با فروتنی از آن
راهنمایی بگیریم در تمریناتی که می آموزیم قرار دهیم ،ما را در تغییر این که هر چه بیشتر شبیه عیسی شویم کمک
می کند .مردم این تغییرات را در ما متوجه شده و به عنوان اینکه یکی از شاگردان عیسی هستیم ،ما را به رسمیت
میشناسند.

شجره نامه ()17-1 :1
انجیل متی با شجره نامهی (سابقه اجداد) عیسی شروع می شود .در اولین آیه عهد جدید عیسی را بهعنوان نسلی از
ابراهیم و داوود معرفی میکند" .کتابی از نسب عیسی مسیح ،پسر داوود ،پسر ابراهیم".
ما احتیاج به دانستن این موضوع داریم که این مردمان عهد عتیق چه کسانی بودند .ما عهد جدید را بدون خواندن عهد
عتیق متوجه نمیشویم .لیست انسانهایی که در آیههای  16-2آمده اند که با ابراهیم شروع می شوند و با یوسف تمام
میشوند .یوسف همسر مریم بود ،اما او پدر طبیعی عیسی نبود .آیههای  18و  20نشان میدهد که عیسی پسر خداست،
به وسیله قدرت خدا ،روحالقدس به مریم نازل شد .توجه داشته باشید که روحالقدس نمیتواند یک موجود جداگانه باشد
چون عیسی به عنوان پسر خدا خوانده می شود نه پسر روحالقدس.

لیست اسامی شامل کلیه نسلها نمی شود (برای مثال تعدادی از پادشاهان یهودا حذف شدهاند) .با این وجود ،به راحاب
و روت اشاره میکند ،زنانی که غریبه (غیر یهودی) بودند ،و بِت ِش َبع ،همسر اوریا .همچنین راحاب یک فاحشه بود؛ و
پادشاه داوود با او مرتکب زنا شد .حقیقت این که ،این زنان به عنوان نیاکان خداوند عیسی مسیح گنجانده شده که نشان
دهد خدا کارهای خود را به طریق غیر یهودیان و یهودیان با وجود عدم موفقیت آنها به انجام میرساند.
لیست نام ها در سه بخش (متی  )17 :1آورده شده:


ابراهیم :که خداوند وعده سرزمین اسرائیل و فرزندی خاص را به او داده.



داوود :که خدا وعده فرزندی را میدهد که هر دوی پادشاهی و فرزن ِد خدا بودن را به دست میآورد.



اسارت یهودیان در بابل .این اتفاق زمانی افتاد که قوم یهودا و آنقدر گناهکار (شرور) شدند که خدا آخرین
پادشاهانشان را گرفت و گفت دیگر پادشاهی نخواهد بود تا زمان تا زمانی که یکی بیاید که به او ایمان داشته
باشد (حزقیال  27-25 :21را بخوانید) .این یک پیشگویی از خداوند عیسی مسیح است .او به زمین برمیگردد
و خدا او را پادشاه اسرائیل و تمام دنیا می کند.

ابراهیم

داوود

لوقا 3

ناتان (یکی از
فرزندان داوود)

سلیمان (یکی از
فرزندان داوود)

متی 1

پادشاهی یهودا

مریم

یوسف

نمودار باال نشان میدهد که چگونه یوسف و مریم هر دو از نسل داوود پادشاه بودند.
این شجره نامه یا نسل شناسی در انجیل متی با ابراهیم شروع و با یوسف همسر مریم تمام میشود .آن برخی اوقات خط
سلطنتی خوانده می شود چون شامل پادشاهان یهودا می شود .در لوقا  3نیز این شجره نامه یه عیسی آمده اما از جهت
مخالف شروع می شود از ِهلی (پدر مریم) شروع و نسل به نسل تا به آدم که توسط خدا خلق شدهاند می رسد.

یوسف و مریم ()25-18 :1
یوسف و مریم توافق کردند که ازدواج کنند .گرچه ازدواجی صورت نگرفته بود ،در آن روزها یک همچین توافقی از
ت) زنی که همچین قول ازدواجی
نظر قانونی الزام آور بود و فقط با طالق رسمی جدایی انجام میگرفت .بی دین ِی (خیان ِ
داده بود در قانون موسی خیلی جدی شمرده میشد و برای زن زناکار مجازات اعدام قرار داده میشد .به ما گفته شده که

نگرانی یوسف وقتی بود که متوجه شد مریم باردار است او فکر کرد همسرش (مریم) باید به او خیانت کرده باشد ،اما
فرشته به او گفت:
"ای یوسف ،پسر داوود ،از گرفتن زن خویش مریم مترس زیرا ،آنچه در بطن وی قرار گرفته ،از روح القدوس
است"( .متی .)1:20
یوسف مریم را به خانه خود برد مراقب بود و تا پس از تولد این با کره ماند.
متی نشان میدهد که چگونه این اتفاقات توسط اشعیای نبی پیشگویی شده بود (اشعیا  .)14 :7از یا از طریق فرشته خدا
پسرش عیسی نامگذاری کرد که به معنی "خدا نجات دهنده" است .این نام به ما از هدف خدا میگوید که از طریق
پسرش برآورده شد.
نهایتا ً ما یوسفِ با ایمان را میبینیم که کاری که فرشته گفته خود را انجام داد .و از عیسی زمانی که کودک بود مراقبت
کرد ،و به طور رسمی پدر عیسی بود ،گرچه پدر اصلی او خدا بود.

وعدهها
خدا از ما میخواهد که بدانیم خداوند عیسی مسیح از نسل ابراهیم و داوود است چون خداوند عیسی مسیح یک پسر
خاص در وعدهای بود که خدا به آنها داد .در اینجا بخشی از وعده ها را که به ابراهیم داده شد داریم .درس  ۱۲از دوره
 ۴۰درس به اطالعات بیشتری میدهد.

توضیح

وعدهها خدا به ابراهیم

او سرزمین کنعان را برای همیشه به ارث میبرد برای اینکه این اتفاق بیفتد ابراهیم باید از مردگان زنده
(اسرائیل)( .پیدایش 15 :13و .)8 :17

شود هنگامی که خداوند عیسی برگردد.

خدا یک خانواده بزرگ برای ابراهیم برجا می گذارد ( .پیدایش یهودیان به وسیله اسحاق و یعقوب از نسل ابراهیم
.)22 :17

هستند.

ابراهیم پدر بسیاری از ملت ها خواهد بود( .پیدایش  :17این درست است ،برای اینکه تعدادی از ملل عرب از نسل
.)5

ابراهیم هستند

همه ملل دنیا از طریق فرزندان ابراهیم برکت خواهند توسط خداوند عیسی ،فرزند خاص ابراهیم ،همه مردم دنیا
یافت( .پیدایش .)18 :22

می توانند برکت حاصل از بخشش گناهان را دریافت
کنند( .پیدایش  16 :3؛ اعمال 25 :3و.)26

بخش  :2دیدار مغان
بیت لحم – محل تولد عیسی (1 :2و5و)6
امپراتور روم ،قیصر آگوستوس ،به مردم فرمان داد که اسم خود را در شهری که از آن آمده بودند ثبت کنند .یوسف
از نظر نسل پادشاه داوود بود ،کسی که از بیتلحم آمده بود ،پس یوسف و مریم باید به سفری از خانهشان که در ناصر
بود به بیتلحم برای ثبتنام می رفتند .وقتی به آنجا رسیدن خانه یا اتاقی برای اجاره آنها نبود .پس پسر خدا در شرایطی
محقر به دنیا آمد .سوابق به دنیا آمدن عیسا فقط در متی و لوقا یافت می شود ،گرچه انجیل های دیگر همچنین به ما
میگویند که او پسر خداست .انجیل لوقا دیدار چوپانانی از مردم محلی که یهودی نیز بودهاند آورده است .متی مینویسند
مغان که غیر یهودی بودند از دوردست ها آمده بودند .خدا می خواسته که هردوی یهودیان و غیر یهودیان شاهد ورود
پسرش باشند.

مغان ()12-1 :2
متی بخش  ۲در مورد مغان (در بعضی از نسخههای کتاب مقدس "مگی" آمده) هنگام دیدن کودکی عیسی توضیح
میدهد .متی به ما نمیگوید که آنها که بودهاند ،یا دقیقا از کجا آمده بودند ،اما او (متی) نشان میدهد که مردم انتظار
مسیح را میکشیدند ،و کسی که نجات دهنده و وعده داده شده توسط خداست .طبیعی است که انتظار برود پادشاه جدید
در اورشلیم به دنیا بیاید ،شهر پایتخت ،که نزدیک بیتلحم است ،پس مغان اول به قصر هیرودیس در آن شهر رفتند.
توجه کنید که آنها عیسی را به عنوان "کسی که پادشاه یهود است" معرفی میکند.
آن مغان ستاره را دنبال کردند که مکانی سارا به آنها نشان داد .اطالعاتی در این مورد به ما داده نشده؛ برخی فکر
میکنند که آن یک ستاره طبیعی یا ستاره دنباله دار نبوده است چون این اجرام آسمان ِی دور فقط یک ساختمان را روشن
نمیکنند .برای اینکه مغان به آسمان برای نشانه پادشاه یهود نگاه می کردند ،شاید خدا برای آنها یک نور غیر معمول را
در آسمان فراهم کرد درست مانند پلوس رسول (اعمال  .) 13 :26این ممکن است که فقط مغان آن نور را ببیند( .به دوم
پادشاهان  17 :6رجوع کنید).
هدایایی که توسط مغان اهدا شد
اینها سه جنبه از کار خداوند عیسی را به ما یادآوری میکند.


طال – با پادشاهی پیوند خورده است؛ عیسی پادشاه خواهد شد.



کندر  -با مقام کشیش مرتبط است؛ عیسی به آسمان صعود میکند برای اینکه برای ایمانداران خود یک
کشیش باال مقام باشد.



بدن بی جان ای را می خواهند دفن کنند از آن استفاده می کنند؛ به آینده و مرگ اشاره دارد.
مر  -زمانی که ِ

هیرودیس
هیرودیس پادشاه وقتی (بعضی اوقات هیرودیس کبیر خوانده می شود) ،کسی که مغان او را مالقات کردند ،کسی که با
خدمت به رومیان صاحب قدرت و ثروت شده بود و در آن زمان اسرائیل را کنترل میکرد .او مردی مشکوک و حسود
بود به طوری که حتی برخی از اعضای خانواده خود را به خاطر بی اعتنایی به وی به قتل رسانده بود .هنگامیکه
هیرودیس از مغان در مورد به دنیا اومدن عیسی شنید ،سعی کرد آن کودک را به قتل برساند چون خیال میکرد آن
کودک قدرت او را تهدید میکند .او نمی خواست عیسی را عبادت کند .با این حال خدا یوسف ،مریم و کودک را با فرار
به مصر نجات داد جایی که آنها از ستمگری پادشاه در امان بودند.
مردم خو ِد عیسی (هم قوم هایش) او را به عنوان پادشا ِه خود تشخیص ندادند و او را مصلوب کردند؛ اما خداوند
متاسفانه
ِ
عیسی پادشاه یهودیان خواهد بود و در واقع پادشاه جهان ،زمانی که به زمین برگردد.

بخش  :3یحیی تعمید دهنده
کار (اثر) یحیی تعمید دهنده ()12-1 :3
یحیای تعمید دهنده یک کار مهم برای انجام داشت :کارش آگاهی دادن و آماده کردن مردم برای آمدن عیسی بود.
او به مردم میگفت "توبه کنید ،زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است" .کلمهی "توبه" به معنی "تغییر ذهن است".
کسانی که متوجه شدهاند که گناهکارند باید توبه کنند آنها باید ذهنشان (تفکرشان) را تغییر دهند و به دنبال راهی برای
بازگشت باشند:


دوری از خودخواهی و گناه.



در راه خدا و پیروی از او.

ار خودش
کار یحیی تعمید دهنده سالها قبل توسط اشعیای نبی پیشگویی شده بود .یحیی از پیشگویی اشعیای نبی برای ک ِ
ِ
استفاده می کند.
'صدایی ندا میکند « :راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید؛' (اِشعیا :40
)3
زمانی که یحیی به دنیا آمد ،الیزابت ،مادر یحیی توانایی بچه دار شدن نداشت و مسن تر از آن بود که بتواند بچه دار
شود .همانطور که در لوقا  1:13آمده ،تولد یحیی یک معجزه بود.
یحیی مردمی را که به گناه خود اعتراف میکردند و نشان میدادند که توبه کردهاند را تعمید می داد .سپس خدا از طریق
توبه و تعمید گناهان آنان را بخشید .به همین دلیل مرغس  4 :1و لوقا  3 :3تعمیدهای یحیی را یک "تعمید توبه برای
بخشش گناهان" نامیدند.
تعمید به دو معنی پایان زندگی قدیمی که با گناه همراه بوده و شروع یک زندگی جدید که در آن باید تالش کنیم مانند
نمونه ای از عیسی مسیح باشیم .یحیی مردم را آموزش (موعظه) و تعمید می داد و آنها را برای آمدن عیسی آماده
میکرد .عیسی هدف اصلی خداست و او خیلی مهمتر از یحیای تعمید دهنده است .یحیی این را متوجه بود و به آنان
(مردم) گفته بود کسی که بعد از من می آید حتی قادر نیستم کفشهایش را حمل کنم (عیسی).

تعمید عیسی توسط یحیی ()17-13 :3
در آیهی  13آمده که عیسی برای تعمید به نزد یحیی میآید .در ابتدا یحیی مایل به تعمید او نبود ،چون میدانست که
عیسی خیلی از او بزرگتر است .یحیی عیسی را به عنوان "بره خدا کسی که گناه را از جهان خواهد زدود" (یوحنا
 )1:29معرفی کرد .عیسی به توبه احتیاجی نداشت ،برای این که گناهی مرتکب نشده بود ،اما زمانی که یا از او پرسید
که چرا برای تعمید آمده غیسی پاسخ داد که باید چنین شود "عدالت به طور کامل اجرا شود" .تعمید عیسی یک عمل
اطاعتی بود .و هر کاری که پدرش از او خواسته بود انجام داد.

تعمید نمادی از مردن با مسیح است .این آغاز
خدمت عمومی مسیح بود ،و با تعمید ،به
صورت عمومی نشان می دهد که مایل به
ادامه دادن و مرگ بر روی صلیب برای گناه
کسانی که به سمت او آمده اند برای نجات
آنها ،است.
تعمید باید تعهد مثبتی باشد برای خدمت خدا،
آن نشانه شروع جدید است .آن باید شروع
یک راه جدید از زندگی باشد .و این دلیلی بود
که یحیی به فریسیان و صدوقیان کسانی که برای تعمیر آمده بودند گفت "پس ثمره شایستهی توبه بیاورید" .آنها فکر
میکردند که حق با آنهاست چون از نسل ابراهیم بودند .ولی باید از خدا پیروی میکردند همانطور که ابراهیم انجام داد،
و به نشان دادن فروتن ِی شان در توبه نیاز داشتند.
عیسی با غوطه ور شدن در آب تعمید گرفت نه با پاشیدن آب زیرا:


تعمید در رود اردن بود.



در آیه  16می گوید "زمانی که عیسی تعمید گرفت ،بیدرنگ از آب بیرون آمد".

وقتی که عیسی تعمید گرفت ،خدا روحش را مانند کبوتر بر عی سی فرستاد .ندایی هم از آسمان آمد .این نشان داد که خدا
از عیسی خوشنود است و او واقعا ً فرزند خدا است.

اطالعات پس زمینه :پادشاهی آسمان
به عبارت "پادشاهی آسمان" توجه کنید (این فقط در انجیل متی استفاده شده) .آن به این معنی است که پادشاهی متعلق
به آسمان است ،و یا به خدا که در آسمان است تعلق دارد .دقیقا ً به معنی "پادشاهی خداست" که در دیگر انجیلها
نوشته و توصیف شده .کتاب مقدس هیچ وقت پادشاهی آسمان را به عنوان مکانی بعد از مرگ مردم میروند ،ذکر
نمی کند .پادشاهی خدا در اینجا بر روی زمین خواهد بود.

نام
آدرس

شماره مرجع
مربی

پاسخ به بیشتر سواالت را می توان در درسها یا بخش های کتاب مقدس داده شده یافت .لطفا جواب های خود را بنویسید
روی این کاغذ سوال کنید و آنها را در پاکت برگردانید:

سواالت بخش 1
a1

چه کسی مادر عیسی بود؟

b1

چه کسی پدر عیسی بود؟

c1

او (مریم) به در مورد روحالقدس و کودک چه چیزی را متوجه شد؟ (متی )18 :1

2

معنی نام عیسی چیست؟ (به متی  21 :1نگاه کنید).

3

این فصل در مورد یوسف و شخصیت او چه می گوید؟

a4

به نظر شما کدام یک از وعده های خدا به ابراهیم از همه مهمتر است؟ توضیح دهید.

b4

چه وعده ای به داوود پادشاه در مورد خداوند عیسی داده شد؟ (به  2ساموئل  7مراجعه کنید ؛ لوقا 32-35 :1

و درس  15از  40درس درس).

 c4چه زمانی وعده های داده شده به داوود به حقیقت می پیوندد؟

سواالت بخش 2
1

در این بخش اغلب از عهد عتیق استفاده شده ،این امر چه چیزی راجع به عهد عتیق به ما می آموزد؟

2

عیسی از طریق کدام ملت پادشاه می شود؟ (آیهی )2

3

پیش بینی میکا صدها سال قبل از به دنیا آمدن عیسی چه بود؟ (میکا )2 :5

4

چرا در آیه  20و  22گفته کودک و مادرش ،نگفته کودک تو؟

سواالت بخش 3
1

یک فرد قبل از تعمید چه کاری باید انجام دهد؟

2

یحیی در کجا مردم را تعمید می داد؟

3

چرا در ابتدا یحیی نمی خواست که عیسی را تعمید دهد؟

دو نشانه پس از تعمید عیسی چه بود؟

