برکات عهد تازه (مرقس )14:24
هنوز م شغول خوردن بودند که عی سی نان را برگرفت و پس
از شکرگزاری ،پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود« :بگیرید،
این استتتت بدن من » ستت س مار را برگر فت و پس از
شتتکرگزاری ،به آنها داد و همه از آن نوشتتیدند و بدیشتتان
گ فت« :این استتت خون من برای ع هد مد ید که به خاطر
بسیاری ریخته میشود آمین ،به شما میگویم که از محصول
مو دیگر نخواهم نو شید تا روزی که آن را در پاد شاهی خدا،
تازه بنوشم » (مرقس )14:22-24
امروز می خواهیم در مورد عهد مد ید و تفاوتهای آن با عهد
عتیق و همچنین تمار آن چیزهای نیکویی که بوستتی له این
عهد مدید برای ما آماده شده است  ،صحبت کنیم
ما خدای داریم که با افراد مختلف عهد و پیمانی بست  ،او با
نوح (پیدایش  6:18و  ،)9:9ابراهیم (پیدایش ، )17اسحاق و
یعقوب (خروج  ، )2:24موسی و قور اسرائیل (عهد عتیق) (خروج  )24:8و عهد بست خدای ما مشتاق ارتباط با ماست
خداوند در عهد عتیق قانونها و خواسته های خود را داد و گفت اگر اینها را انجار دهید  ،خواهید زیست و زندگی متبارکی
خواهید داشت  ،خداوند در عهد عتیق گفت " :اینک برکت و لعنت  ،حیات یا مرگ را ملوی شما می گذارر من را بطلبید
تا حیات یابید " (تثنیه  )30:19ولی حتی یک گناه و یک نافرمانی ما را از خدا دور می ساخت (یعقوب  )2:10و ما را الیق
مرگ  ،لعنت  ،دوری از خدا و مهنم می ساخت
ولی عهد مدید  ،آن عهدی است که خدای پدر با خون عیسی مسیح و تائید و مهر روح القدس (دور قرنتیان 6 :6- 22 :1
) با همه دنیا می بندد تا هر انسانی را نجات دهد و فرزند خدا گرداند و در تمار برکات این عهد شریک گرداند  ،بشرط
آنکه انسان به خون نجات دهنده عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورد و توبه کند و بر طبق انجیل زندگی کند
خداوند حاضر است ما را ببخشد و نجات بخشد  ،اگر به انجیل او ایمان آوریم
حال می خواهیم در مورد برخی از برکات عالی این عهد صحبت کنیم
 1در عهد مدید  ،آن دستخطی که بر ضد ما نوشته شده و شامل تمار گناهان ما است  ،بوسیله صلیب عیسی مسیح
از میان برداشته می شود و نار ما در دفتر حیات ثبت می گردد (کولسیان )2:14
چقدر عالی است که خدا گناه ما را می بخشد و برای همیشه فراموش می کند
 2در عهد مدید  ،مسیح آن لعنتی را که بخاطر نا اطاعتی از خدا  ،بر همه انسانها قرار داشت  ،با اطاعتی که از پدر
تا صلیب و با مرگ خود داشت  ،آن لعنت را بر خود برداشت و ما را از لعنت آزاد و در برکت سهیم گرداند و ما
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الحال در عهد مدید فرزندان متبارک خدا هستیم و هیچ لعنت  ،مادو و طلسمی بر ما تاثیر ندارد (غالطیان باب
 3آیات  13و )14
 3عهد قدیم ما را به مرگ می برد (چون قادر نبود ما را نجات دهد  ،چون ما قادر نبودیم خواسته های آن را انجار
دهیم)  ،عهد عتیق حرف های بود بر سنگهای نوشته و با ماللی اندک  ،ولی عهد مدید عهد حیات و حیات بیشتر
و حیات ماودان است (دور قرنتیان باب  3آیات  7تا  )11مسیح گفت ":هر که به من ایمان آورد حیات یابد"
(یوحنا )6:40
عهد مدید روح است نوشته شده بر قلبهای ما که زنده می کند عهد مدید با مالل بیشتر است اگر صورت موسی
بوسیله آن عهد می درخشید  ،امروز باید زندگیهای ما بدرخشد
خداوند می خواهد کارهای بزرگتر از کارهای که در زندگی موسی کرد  ،در زندگی ما انجار دهد
در عهد مدید ما دلیری و اطمینان داریم تا به حضور خدا پذیرفته شویم و در حضور او نه فقط مثل موسی  40روز بلکه
همیشه زندگی کنیم شاید بگویید گفتن این حرفها خیلی ساده است  ،ولی باور کنید این تعلیم صحیح انجیل است و
حقیقت دارد مسیح زنده است و هر روز و امروز می خواهد ما را مالقات کند  ،ما را ببخشد  ،ما را آزاد سازد  ،ما را شفا
دهد  ،ما را با روح القدس پر سازد و دعا هایمان را بشنود
آیا امروز حاضرید تا با خدای عهد مدید مالقات کنید تا زندگیهایتان را دگرگون سازد؟
 4عیسی گفت " :این نان و شراب سمبل عهد مدید هستند " بله تنها با بدن مصلوب و خون ریخته شده اوست که
ما نجات داریم و تمار برکات الهی به ما داده می شود توسط این خون ما به خدا نزدیک می شویم گناهان ما
مجانا بخشیده می شود و ما پاک می گردیم و ما مقدسین و عادلین خوانده می شویم بوسیله خون مسیح 1ما
فرزندان خدا و وارثین او می گردیم چقدر برکات این عهد مدید عالی است
 5در عهد مدید آن پرده ای که در عهد عتیق بین حضور خدا و انسان در قدس القداس ومود داشت  ،با مرگ مسیح
از باال به پایین (از آسمان به زمین) پاره شد (متی  )27:51تا در عهد مدید همه انسانها  ،در هر لحظه بتوانند به
حضور خدای قدوس و محبت و قادر بروند خداوند در عهد مدید می خواهد با هر فرزندش مالقاتی داشته باشد
در عهد عتیق قور در پائین کوه ماندند و موسی به حضور خدا رفت  ،ولی در عهد مدید ما نه فقط امکان نزدیک
شدن به آن کوه (که سمبل حضور خدا است) را داریم  ،بلکه کلیسا در قله آن کوه تاسیس شده (عبرانیان )12:22
(یعنی حضور خدا در کلیسایش در عهد مدید همیشگی است چون مسیح گفت هر ما که چند نفر به اسم من
ممع شوند  ،آنجا در میان ایشان حاضرر – متی )18:20
 6در عهد مدید ما اطمینان بیشتری برای یافتن شفا و دعا برای شفای مریضان داریم (اعمال باب  4آیات  29و )30
درست است که خدای کتاب مقدس در عهد عتیق هم خود را بعنوان یهوه شفا دهنده (خروج  )15:26معرفی می
 1عبرانیان  19 :10پس ای برادران ،چونكه به خون عیسی دلیری داریم تا به مكان اقدس داخل شویم
اول پطرس  2 :1برگزیدگان برحسب ع لم سابق خدای پدر ،به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح .فیض و سالمتی بر شما افزون باد.
اول یوحنا  7 :1لكن اگر در نور سلوك می نماییم ،چنانكه او در نور است ،با یكدیگر شراكت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاك می سازد.
اول یوحنا  6 :5همین است او كه به آب و خون آمد یعنی عیسی مسیح .نه به آب فقط بلكه به آب و خون و روح است آنكه شهادت می دهد ،زیرا كه روح حقّ است.
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کند  ،ولی کالر نبوتی اشعیا در مورد مسیح و عهد مدید که "به زخمهای او شفا می یابیم" (اشعیا  )53:5و
زندگی و معجزات مسیح و مسیحیان اولیه و تاریخ کلیسا این را ثابت می کند که امروز می توانیم با ایمان در نار
مسیح در انتظار شفای بیماران 2باشیم
 7در عهد عتیق نار خدا را بر زبان نمی آوردند ولی در عهد مدید به ما نامی داده شده است که باالتر از هر نار
دیگری است ،نامی که قدرت دارد  ،نامی که باالتر از قدرتها و سلطنتها و هر چیز دیگری است (افسسیان  )1نار
عیسی مسیح خداوند نامی که هر زانویی در مقابل آن خم می شود و هر زبانی برای نجات اقرار می کند خداوند
است (فیلی یان  )2:10نامی که نه فقط در زمین بلکه در آسمانها و بر قوتهای تاریکی هم آشنا و پیروزمند است
تنها در نار اوست که نجات ومود دارد (اعمال  )4:12و در نار اوست که ما پذیرفته می شویم و نار اوست که بر ما
قرار دارد و در نار اوست که به دعاهای ما مواب داده می شود و دعاهای ما قدرت دارد و در نار اوست که ما بر
مهان پیروزیم و در نار او ما از هر چیز گناه آلودی آزادیم در عهد مدید مسیح به ما امازه داد تا از نامش استفاده
کنیم (یوحنا  14آیات  13و 14و یوحنا  16آیات  23و  24و  )26و نار خود را بر ما نهاد (اعمال )11:26
 8عهد عتیق عهد شریعت بود ولی عهد مدید عهد فیض است (یوحنا  )1:17فیض 3در عهد مدید به معنی هدیه
خدا به ناالیقان است نجات آنقدر باارزش است که ما برای بدست آوردن آن هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم ،
بنابرین خدا آنرا بعنوان هدیه به همه ایمانداران داد مسیح گفت کوچکترین شاگرد در عهد مدید بزرگتر از
بزرگترین نبی در عهد عتیق است (متی  ، )11:11این یعنی فیض مسیح گفت هر که به من ایمان آورد کارهای
بزرگتر از من خواهد کرد (یوحنا  ، )14:12این یعنی فیض مسیح گفت این نشانه ها همراه شاگردان خواهد بود که
به زبانهای تازه حرف خواهند  ،دیوها را اخراج خواهند کرد و هرگاه دست بر مریضی بگذارند شفا خواهد یافت
(مرقس  16آیات  17و  ، )18این هم یعنی فیض این فیض است که ما از فرشتگان باالتر می رویم و فرشتگان از ما
مراقبت می کنند (مزمور  )34:7کال عهد مدید  ،عهد فیض است
 9در عهد مدید ما خون مسیح را داریم که از خون حیوانات در عهد عتیق خیلی برتر است (عبرانیان  )9:14خون
مسیح ما را از هر گناه گذشته  ،از ومدان ناراحت و از مجازات گناه پاک و آزاد می سازد و برای زندگی مقدس
قوت می بخشد همچنین خون مسیح چون مسیح زنده است  ،همیشه برای ما شفاعت می کند (عبرانیان )7:25
ما در عهد مدید همیشه مسیح را داریم که برای ما شفاعت می کند و سعادت ما را می طلبد در عهد مدید
کسی را داریم که همیشه با ما و در کنار ما است
 10کتاب مقدس ما را با خدای محبت آشنا می کند ولی در عهد مدید است که ما محبت این خدا را در عمل او در
مجسم شدن  ،فروتن شدن و باالی صلیب برای ما گناهکاران رفتن می بینیم کالر خدا می گوید ":خدا محبت
خود را اینگونه ثابت کرد که آن زمان که ما دشمن بودیم  ،مسیح برای ما مرد" (رومیان  )5:8واقعا چه محبت
 2ما به شفای مطلق و همگیر معتقد نیستیم چون همه روزی می میرند ولی معتقدیم که شفا قسمتی از کار خداست و سهم ما با ایمان طلبیدن است (یعقوب  )5:14و همه افرادی
که در اراده خدا باشند شفا می یابند ولی گاهی اراده خدا این است که شفا نیابند (دوم قرنتیان  – 12:9دوم تیموتائوس  -4:20اول تیموتائوس )5:23
 3کلمه "فیض"  117بار در عهد جدید استفاده شده است.
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عجیبی در مهمترین آیه عهد مدید (یوحنا  )3:16کالر خدا پیغار عهد مدید را بطور خالصه می گوید " :زیرا خدا
آنقدر مهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را فرستاد تا هر که ایمان آورد هالک نگردد  ،بلکه حیات ماودان
یابد " ما یا می توانیم این محبت را ب ذیریم و حیات ماودان یابیم و یا آنرا رد کنیم و خودمان مهنم را انتخاب
کنیم آیا شما محبت مسیح را می پذیرید ؟ ب ذیرید و از نیکویی خدا لذت ببرید
 11عهد مدید همچنین زمان حضور روح القدس بطور دائمی در فرزندان خدا است در عهد عتیق روح القدس در
زمانهای خاص بر انبیاء و مردانی برگزیده قرار می گرفت ولی در عهد مدید روح القدس در قلب و زندگی تمار
کسانی که به مسیح ایمان واقعی می آورند و توبه می کنند قرار می گیرد ،کالر خدا در اول پطرس  1:12می گوید
انبیاء قدیم و فرشتگان هم در آرزوی برکاتی هستند که در عهد مدید به ایمانداران داده می شود ولی همانطور
که در عهد عتیق مهمترین چیز برای اسرائیل آزادی از اسارت بود و خدا برای این آزادی  ،معجزات می کرد در
عهد مدید هم مهمترین هدف نجات از گناه و به شباهت مسیح رسیدن برای مالل خدا است و برای همین آزادی
و تقدس است که مسیح مصلوب شد و روح القدس داده شده است
 12عهد مدید همچنین به ما اطمینان می بخشد اطمینان از بخشیده شدن  ،اطمینان از پذیرفته شدن  ،اطمینان از
نجات  ،اطمینان از داشتن حیات ماودان  ،اطمینان از فرزند خدا بودن  ،اطمینان از حضور روح القدس در ما ،
اطمینان از پیروزی بر شریر و گناه و مرگ اگر کسی از شما ب رسد ":آیا مطمئنید که شما فرزند  ،پدر و مادرتان
هستید؟" آیا این اطمینان بعلت غرور است! اگر ما برکاتی که در عهد مدید به ما داده شده با ایمان دریافت
نکنیم و از آنها مطمئن نباشیم  ،مثل این است که مسیح بیهوده مصلوب شده است (غالطیان  ) 2:21کالر خدا می
گوید  ":به شما نوشتم تا بدانید که حیات ماودان دارید " (اول یوحنا )5:13
کالر خدا از احتماالت سخن نمی گوید بلکه از اطمینان! خدا می خواهد امروز شما مطمئن باشید
 13عهد مدید عهدی است که خدای ثروتمند برای ما فقیر گشت تا ما از فقر او دولتمند گردیم (دور قرنتیان )8:9
آرزوی خدا این است که ما در هر برکت روحانی غنی گردیم (افسسیان )1:3
اگر تا حاال با خدای خالق و واقعی و محبت عهد نبسته اید  ،توبه کنید و در تمار برکات این عهد که بوسیله عیسی مسیح
برای شما آماده شده است سهیم گردید
همچنین این پیغار برای شما ی هم بود که ایماندار هستید  ،کالر خدا را می خوانید  ،دعا می کنید و کلیسا می آید  ،اما
هنوز خیلی از چیزهای که امروز صحبت کردیم در زندگی شما عملی نشده است حال فرصت داریم تا با ایمان در حضور
این خدای زنده که از قبر قیار کرده است و طبق وعده اش امروز بین ما حاضر است ،تجدید عهد کنیم تا هم تمار این
برکات در زندگی ما عملی گردد و هم بعد از این زندگی ما بر طبق معیارهای کالر خدا گردد
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