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 (14:24مرقس ) عهد تازهبرکات 
شغول خوردن بودند که ع نان را برگرفت و پس  یسیهنوز م

شاگردان داد و فرمود: یاز شکرگزار د، یریبگ»، پاره کرد و به 

بدن من یا فت و پس از « ن استتتت  مار را برگر ستت س 

شتتان یدند  و بدی، به آنها داد و همه از آن نوشتتیشتتکرگزار

فت:  مد ین استتت خون من برایا»گ هد  بهیع که  خاطر د 

م که از محصول یگوین، به شما میشود  آمیخته میر یاریبس

شیمو د شاه ید تا روزیگر نخواهم نو خدا،  یکه آن را در پاد

 (14:22-24)مرقس « تازه بنوشم 
 

آن با عهد  ید و تفاوتهایم در مورد عهد مدیخواه یامروز م

ن یله ایکه بوستت ییکوین یزهاین تمار آن چیق و همچنیعت

 م  یما آماده شده است ، صحبت کن ید برایعهد مد

بست ، او با  یمانیم که با افراد مختلف عهد و پیدار یما خدا

 اسحاق و، (17ش یدای)پ می، ابراه(9:9و  6:18ش یدای)پنوح 

 ما مشتاق ارتباط با ماست  ی    عهد بست   خدا( و 24:8ق( )خروج یل )عهد عتیقور اسرائو  ی، موس (2:24)خروج  عقوبی

 یمتبارک یست و زندگید زید ، خواهینها را انجار دهیخود را داد و گفت اگر ا یق قانونها و خواسته هایخداوند در عهد عت

د یگذارر  من را بطلب یشما م یا مرگ را ملویات ینک برکت و لعنت ، حیا "ق گفت: یاوند در عهد عتد داشت ، خدیخواه

ق یو ما را ال (2:10عقوب ی) ساخت یما را از خدا دور م یک نافرمانیک گناه و ی یحت یول (30:19ه ی)تثن "د یابیات یتا ح

 ساخت   یاز خدا و مهنم م یمرگ ، لعنت ، دور

 6: 6- 22: 1ان ی)دور قرنت د و مهر روح القدسیح و تائیمس یسیپدر با خون ع یاست که خدا ی، آن عهدد یعهد مد یول

ک گرداند ، بشرط ین عهد شریرا نجات دهد و فرزند خدا گرداند و در تمار برکات ا یبندد تا هر انسان یا میبا همه دن (

 کند  یل زندگیورد و توبه کند و بر طبق انجایمان بیح خداوند ایمس یسیآنکه انسان به خون نجات دهنده ع

 م  یمان آوریل او ایخداوند حاضر است ما را ببخشد و نجات بخشد ، اگر به انج

 م ین عهد صحبت کنیا یاز برکات عال یم در مورد برخیخواه یحال م

 
ح یمس یسیب عیله صلیاست ، بوسکه بر ضد ما نوشته شده  و شامل تمار گناهان ما  ید ، آن دستخطیدر عهد مد  1

 ( 2:14ان یگردد  )کولس یات ثبت میشود و نار ما در دفتر ح یان برداشته میاز م

 کند  یشه فراموش میهم یبخشد و برا یاست که خدا گناه ما را م یچقدر عال

 

که از پدر  یاز خدا ، بر همه انسانها قرار داشت ، با اطاعت یرا که بخاطر نا اطاعت یح آن لعنتید ، مسیدر عهد مد  2

م گرداند  و ما یداشت ، آن لعنت را بر خود برداشت و ما را از لعنت آزاد و در برکت سهب و با مرگ خود یتا صل
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ان باب ی)غالطر ندارد یبر ما تاث یمادو و طلسم ، چ لعنتیم  و هیان متبارک خدا هستد فرزندیالحال در عهد مد

 (14و  13ات یآ 3

 

آن را انجار  یم خواسته هاید ، چون ما قادر نبودون قادر نبود ما را نجات دهچبرد ) یم ما را به مرگ میعهد قد  3

شتر یات بیات و حید عهد حیعهد مد یاندک ، ول ینوشته و با مالل یبود بر سنگها یق حرف هایم( ، عهد عتیده

 "ابدیات یمان آورد حیهر که به من ا"ح گفت :ی  مس (11تا  7ات یآ 3ان باب ی)دور قرنت ات ماودان استیو ح

   (6:40وحنا ی)

 یشتر است   اگر صورت موسید با مالل بیکند   عهد مد یما که زنده م ید روح است نوشته شده بر  قلبهایعهد مد 

 ما بدرخشد    یهاید زندگید ، امروز بایدرخش یعهد م آنله یبوس

 ما انجار  دهد   یکرد ، در زندگ یموس یکه در زندگ یبزرگتر از کارها یخواهد کارها یخداوند م

روز بلکه  40 یم و در حضور او نه فقط مثل موسیرفته شویم تا به حضور خدا پذینان داریو اطم یرید ما دلیمد در عهد

ل است و یح انجیم صحین تعلید ایباور کن یساده است ، ول یلین حرفها خید گفتن ایید بگویم  شایکن یشه زندگیهم

ا را مالقات کند ، ما را ببخشد ، ما را آزاد سازد ، ما را شفا خواهد م یح زنده است و هر روز و امروز میقت دارد   مسیحق

 مان را بشنود یدهد ، ما را با روح القدس پر سازد  و دعا ها

 تان را دگرگون سازد؟یهاید تا زندگید مالقات کنیعهد مد ید تا با خدایا امروز حاضریآ 

 

خته شده اوست که یبا بدن مصلوب و خون ر بله تنها "د هستند ین نان و شراب سمبل عهد مدیا"گفت :  یسیع  4

م   گناهان ما یشو یک مین خون ما به خدا نزدیشود   توسط ا یبه ما داده م یم  و تمار برکات الهیما نجات دار

ما  1حیله خون مسیم  بوسیشو ین خوانده مین و عادلیم و ما مقدسیگرد یشود و ما پاک م یده میمجانا بخش

 است  ید عالین عهد مدیم  چقدر برکات ایگرد یاو من یفرزندان خدا و وارث

 

ح ین حضور خدا و انسان در قدس القداس ومود داشت ، با مرگ مسیق بیکه در عهد عت ید آن پرده ایدر عهد مد  5

د همه انسانها ، در هر لحظه بتوانند به یتا در عهد مد (27:51 ی)مت ن( پاره شدین )از آسمان به زمییاز باال به پا

داشته باشد   یخواهد با هر فرزندش مالقات ید میقدوس و محبت و قادر بروند   خداوند در عهد مد یخدا حضور

ک ید ما نه فقط امکان نزدیدر عهد مد یبه حضور خدا رفت ، ول ین کوه ماندند و موسیق قور در پائیدر عهد عت

 (12:22ان ی)عبران س شدهیله آن کوه تاسسا در قیم ، بلکه کلیشدن به آن کوه )که سمبل حضور خدا است( را دار

ح گفت هر ما که چند نفر به اسم من یاست چون مس یشگید همیش در عهد مدیسایحضور خدا در کل یعنی)

 (18:20 یمت – شان حاضرریان ایممع شوند ، آنجا در م

 

  (30و  29ات یآ 4باب  )اعمال میضان داریمر یشفا یافتن شفا و دعا برای یبرا یشترینان بید ما اطمیدر عهد مد  6

 یم یمعرف( 15:26)خروج هوه شفا دهنده یق هم خود را بعنوان یکتاب مقدس در عهد عت یدرست است که خدا

                                                 
 پس ای برادران، چونكه به خون عیسی دلیری داریم تا به مكان اقدس داخل شویم  19: 10عبرانیان   1

 لم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. فیض و سالمتی بر شما افزون باد. برگزیدگان برحسب ع 2: 1اول پطرس 

 د. لكن 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 ساز 7: 1اول یوحنا 

 .همین 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 حّق است 6: 5اول یوحنا 
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و ( 53:5ا ی)اشع "میابی یاو شفا م یبه زخمها"د  که یح و عهد مدیا در مورد مسیاشع یکالر نبوت یکند ، ول

مان در نار یم با ایتوان یکند که امروز م ین را ثابت میسا ایکل خیه و تاریان اولیحیح و مسیو معجزات مس یزندگ

 م یباش 2مارانیب یح در انتظار شفایمس

 

داده شده است که باالتر از هر نار  ید به ما نامیدر عهد مد یآوردند ول یق نار خدا را بر زبان نمیدر عهد عت  7

  نار  (1ان ی)افسس است یگریز دیو سلطنتها و هر چکه باالتر از قدرتها  یکه قدرت دارد ، نام یاست، نام یگرید

کند خداوند  ینجات اقرار م یبرا یشود و هر زبان یدر مقابل آن خم م ییکه هر زانو یح خداوند  نامیمس یسیع

روزمند است  یهم آشنا و پ یکیتار ین بلکه در آسمانها و بر قوتهایکه نه فقط در زم ی  نام (2:10ان ی یلی)ف است

م و نار اوست که بر ما یشو یرفته میو در نار اوست که ما پذ (4:12)اعمال  ر نار اوست که نجات ومود داردتنها د

ما قدرت دارد و در نار اوست که ما بر  یشود و دعاها یما مواب داده م یقرار دارد و در نار اوست که به دعاها

در عهد مدید مسیح به ما امازه داد تا از نامش استفاده  م یآزاد یز گناه آلودیم و در نار او ما از هر چیروزیمهان پ

 ( 11:26( و نار خود را بر ما نهاد )اعمال 26و  24و  23آیات  16و یوحنا  14و 13آیات  14کنیم  )یوحنا 

 

ه یهد ید به معنیدر عهد مد 3ضی  ف(17:1وحنا ی) ض استید عهد فیعهد مد یعت بود ولیق عهد شریعهد عت  8

م ، یم بکنیتوانست ینم یچ کاریبدست آوردن آن ه یان است  نجات آنقدر باارزش است که ما براقیخدا به ناال

د بزرگتر از ین شاگرد در عهد مدیح گفت کوچکتریمانداران داد  مسیه به همه این خدا آنرا بعنوان هدیبنابر

 یمان آورد کارهایبه من اح گفت هر که یض   مسیف یعنین ی، ا (11:11 ی)مت ق استیدر عهد عت ین نبیبزرگتر

ن نشانه ها همراه شاگردان خواهد بود که یح گفت ایض  مسیف یعنین ی، ا( 14:12وحنا ی)بزرگتر از من خواهد کرد 

 افتیبگذارند شفا خواهد  یضیوها را اخراج خواهند کرد و هرگاه دست بر مریتازه حرف خواهند ، د یبه زبانها

شتگان از ما م و فریرو یض است که ما از فرشتگان باالتر مین فیض  ایف یعنی ن همی، ا (18و  17ات یآ 16)مرقس 

 ض است ید ، عهد فی  کال عهد مد(34:7)مزمور کنند  یمراقبت م

 

  خون ( 9:14ان ی)عبران برتر است یلیق خیوانات در عهد عتیم که از خون حیح را دارید ما خون مسیدر عهد مد  9

مقدس  یزندگ یسازد و برا ی، از ومدان ناراحت و از مجازات گناه پاک و آزاد م ح ما را از هر گناه گذشتهیمس

( 7:25ان ی)عبران کند یما شفاعت م یشه برایح زنده است ، همیح  چون مسین خون مسیبخشد   همچن یقوت م

د ید مدطلبد  در عه یکند و سعادت ما را م یما شفاعت م یم که برایح را داریشه مسید همی  ما در عهد مد

 شه با ما و در کنار ما است یم که همیرا دار یکس

 

ن خدا را در عمل او در ید است که ما محبت ایدر عهد مد یکند ول یمحبت آشنا م یکتاب مقدس ما را با خدا  10

خدا محبت "د :یگو یم   کالر خدا مینیب یما گناهکاران رفتن م یب برایصل یمجسم شدن ، فروتن شدن و باال

واقعا چه محبت ( 5:8ان ی)روم "ما مرد یح برایم ، مسیگونه ثابت کرد که آن زمان که ما دشمن بودنیخود را ا

                                                 
( و همه افرادی 14:5)یعقوب  ما 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  2

 (5:23اول تیموتائوس  -4:20دوم تیموتائوس  –  12:9که در اراده خدا باشند شفا می یابند ولی گاهی اراده خدا این است که شفا نیابند )دوم قرنتیان 
 بار در عهد جدید استفاده شده است. 117کلمه "فیض"   3
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را خدا یز"د : یگو ید را بطور خالصه میغار عهد مدیکالر خدا پ (3:16وحنا ی) دیه عهد مدین آی  در مهمتریبیعج

ات ماودان یآورد هالک نگردد ، بلکه ح مانیگانه خود را فرستاد تا هر که ایآنقدر مهان را محبت نمود که پسر 

م و خودمان مهنم را انتخاب یا آنرا رد کنیم و یابیات ماودان یم  و حیرین محبت را ب ذیم ایتوان یا میما  "ابد  ی

 د  یخدا لذت ببر ییکوید و از نیرید ؟ ب ذیریپذ یح را میا شما محبت مسیم   آیکن

 

ق روح القدس در یدر فرزندان خدا است   در عهد عت یبطور دائمن زمان حضور روح القدس ید همچنیعهد مد  11

تمار  ید روح القدس در قلب و زندگیدر عهد مد یگرفت ول یده قرار میبرگز یاء و مردانیخاص بر انب یزمانها

د یگو یم 1:12 رد ،کالر خدا در اول پطرسیگ یکنند قرار م یآورند و توبه م یم یمان واقعیح ایکه به مس یکسان

همانطور  یشود  ول یمانداران داده مید به ایهستند که در عهد مد یبرکات یم و فرشتگان هم در آرزویاء قدیانب

کرد   در  ی، معجزات م ین آزادیا یاز اسارت بود و خدا برا یل آزادیاسرائ یز براین چیق مهمتریکه در عهد عت

 ین آزادیهم یمالل خدا است و برا یدن برایسح رین هدف نجات از گناه و به شباهت مسید هم مهمتریعهد مد

 ح مصلوب شد و روح القدس داده شده است یو تقدس است که مس

 

نان از یرفته شدن ، اطمینان از پذیده شدن ، اطمینان از بخشیبخشد   اطم ینان مین به ما اطمید همچنیعهد مد  12

نان از حضور روح القدس در ما ، یودن ، اطمنان از فرزند خدا بیات ماودان ، اطمینان از داشتن حینجات ، اطم

د که شما فرزند ، پدر و مادرتان یا مطمئنیآ"از شما ب رسد : یر و گناه و مرگ   اگر کسیبر شر یروزینان از پیاطم

افت یمان درید به ما داده شده با ایکه در عهد مد یاگر ما  برکات !نان بعلت غرور استین اطمیا ایآ "د؟یهست

 ی  کالر خدا م( 2:21ان ی)غالط هوده مصلوب شده استیح بین است که مسیم ، مثل ایآنها مطمئن نباشم و از ینکن

 ( 5:13وحنا ی)اول  "د یات ماودان دارید که حیبه شما نوشتم تا بدان "د :یگو

 د یخواهد امروز شما مطمئن باش یخدا م !نانید بلکه از اطمیگو یکالر خدا از احتماالت سخن نم

 

( 8:9ان یم  )دور قرنتیر گشت تا ما از فقر او دولتمند گردیما فق یثروتمند برا یاست که خدا ید عهدیعهد مد  13

   (1:3ان ی)افسس میگرد یغن ین است که ما در هر برکت روحانیخدا ا یآرزو

 
ح یمس یسیله عین عهد که بوسید  و در تمار برکات ای، توبه کند یو محبت عهد نبسته ا یخالق و واقع یاگر تا حاال با خدا

 د  یم گردیشما آماده شده است سه یبرا

د ، اما یآ یسا مید و کلیکن ید ، دعا میخوان ید ، کالر خدا را میماندار هستیهم بود که ا یشما  یغار براین پین ایهمچن

مان در حضور یم تا با اینشده است   حال فرصت دار یا عملشم یم در زندگیکه امروز صحبت کرد یزهایاز چ یلیهنوز خ

ن یم  تا هم تمار اید عهد کنین ما حاضر است ،تجدیار کرده است و طبق وعده اش امروز بیزنده که از قبر ق ین خدایا

 کالر خدا گردد   یارهایما بر طبق مع ین زندگیگردد و هم بعد از ا یما عمل یبرکات در زندگ
 


