

انجیل متّی باب ۱ آیات ۱-۱۴
   

 نسب نامۀ عیسی

 انجیل متی تاریخ و سرگذشت عیسی مسیح را گزارش داده است.  او نسل پیامبران خداوند خالق،

.ابراهیم و داوود است و آنان اجداد و نیاکان او و خانوادۀ او می باشند


متی باب ۱ آیات ۱ الی ۱۴


ابراهیم - اسحاق - یعقوب (پدر یهودا و برادرانش)

یهودا - پِِرز و سراخ (تََمر مادر او می باشد) - ِحصرون


رام - َعّمیناداب - نَحشون

َسلمون - بوَعز (راحاب مادر او می باشد) - عوبید (روت مادر او می باشد) - یَسا


پادشاه داوود - سلیمان (مادر او بت ِشبَع می باشد)

رُِحبعام - اَبیّا - آسا


یَهوشافاط - یورام - ُعزّیا

یوتام - اَحاز - ِحزِقیا


َمنَسی - آمون - یوشیا

یِکُنیا و برادرانش (در زمان راندن و تبعید شدن به بابل)


ِشئَلتیئیل - زروباِبل (پس از تبعید و اسارت در بابل)

ابیهود - الیاقیم - عازرو

صادوق - اَخیم - ِالیود

ِالعازار - َمتّان - یعقوب

 یعقوب پدر یوسف بود. یوسف همسر مریم بود. مریم مادر عیسی مسیح، که او مسیح و ناجی موعود،

.بود

 شجره نامۀ عیسی از ابراهیم نبی آغاز می شود. او عهد و پیمان خداوند را دریافت کرد و پدر و جد قوم
 اسرائیل می باشد.  کار خداوند  مهربان با عیسی مسیح اقدام و کار جدیدی هم نیست. این عمل و


.اقدام، برای مدت طوالنی تری در تاریخ  میان خداوند انسان وجود دارد

 بخشها و نقاط مهم شجره  نامۀ عیسی عبارتند از:  پادشاه داوود، که او سلطنت و مملکت عبریان و
 یهودیان را تاسیس و ایجاد نمود. پسر او سلیمان معبد را در اورشلیم ساخت. خانوادۀ داوود پادشاه

 مسیح موعود را احساس کردند.  مسیح از خانوادۀ  و نسل داوود خواهد آمد. عیسی این   نیاز و
 التزام را بجا می آورد. در حالی که یوسف، پدر زمینی عیسی، همسر مریم، از خانواده و نسل داوود



 پادشاه می باشد، به این دلیل است که عیسی هم به این نسل و خانواده متعلق است و عهد و پیمان

.خداوند را می تواند بجا آورد

 در شجره  نامه و یا نسب نامۀ عیسی چهار زن مشاهده می شوند:   راحاب، روت، تََمر و بت َشبَع. این
 موضوع عادی نیست و طبیعی نیست، زیرا که جامعه یهود  آن زمان، جامعه ای مردانه و مرساالر بود.

 زنان جایی در جامعه نداشته و نقشی در جامعه نداشتند. اکنون آن چهار زن را دقیقتر مشاهده
 نماییم که این زنان در شجره نامۀ عیسی قرار دارند. تمام این چهار زن بیگانه و غریبه بودند، همچنین
 آنان برای یهودیان ناپاک و بی ارزش و باورمند بودند. در زمان عیسی، یهودیان نسبت به کسانی که از
 قوم یهود نبودند، با پستی و خواری رفتار می کردند. وقتی که این چهار زن غیر یهودی و بی باور در

 شجره نامه عیسی مشاهده شدند، این به این معناست که متّی، نویسندۀ انجیل متی،  این موضوع را
 برجسته می سازد و روی آن تأکید می کند که در انجیل خود نگاشته  است این می باشد: خداوند برای

 همۀ بشریت است، تنها برای یک قوم، مانند قوم یهود نیست. بشارت و خبر خوش عیسی دید را به

..تمام اقوام و مّلتهای جهان وسعت می دهد

 داستان و سرگذشت داوود پادشاه و بت َشبَع را شاید بشناسید و یا شنیده باشید. داوود شوهر بیت
 َشبَع را به عمد و بانیتی به میدان جنگ و نبرد فرستاد، او را به جایی فرستاد که در نبرد کشته شود تا


.به این طریق بت َشبَع را بدست آورد و او را به همسری بگیرد

 متّی در انجیل خود می خواهد که این موضوع را کامآلٓ آشکار و شفاف کند:  اینکه عیسی کامآلٓ انسان
 است. او شجره نامه  ای ، کامآلٓ بشری دارد که بی عیب و خطا نیست.  در خانواده و خانۀ خود افراد


.بی خدا و ناباور و بی ایمان، گناهکار که کامآلٓ نظیر انسانهای دیگر در خانوادههای دیگر بودند

 در پایان به اینصورت اعالم شده است که این عیسی، همان مسیح موعود است که خداوند وعدۀ آنرا

.به قوم داده بود

 مسیح به معنای مسح (آغشته و یا مالیده) شده می باشد. حاکم و رهبر قومهای خدا با روغن مسح
 (مالیده و آغشته) شد. وقتی که عیسی به عنوان مسح (آغشته یا مالیده) شده معرفی شده باشد، این
 به این معناست که: او پادشاه و رهبر، ولی نه تنها برای قوم یهود، بلکه بر تمام اقوام  می باشد. او به


.صورتی بسیار ویژه و خاص با خداوند در ارتباط است

 مسیح یک واژه ای است عبری که به این زبان به صورت (مشیّاح) است، و به زبان یونانی (کریستوس)

.می باشد. هردو واژه به معنای مسح (آغشته یا مالیده) شده می باشد

 ما خودمان را به عنوان مسیحی می نامیم، چونکه ما با مسیح در ارتباط هستیم، به این عبارت که ما
.مسح شدۀ پادشاه و حاکم بر تمام اقوام و ملتّهای روی زمین هستیم


