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مقدمھ

پس از اینكھ بطور مكرر رویاي الھي را مبني بر اینكھ آفریقا بھ خون شستھ شده بود ، دیدم، اكنون 
با خدا عھد بستھ ام كھ پیام .آرزوي بزرگ دیگري جز بھ حقیقت پیوستن پر جالل آن رویا ندارم

با فیض الھي ، در طول .مرا مي فرستد ، موعظھ كنم خون عیسي مسیح را بھ ھر جایي كھ او
سالھاي گذشتھ پیشرفت خوبي حاصل نموده ایم و تكان خوردن بسیاري از ملتھاي آفریقا را بوسیلھ 

یسي مسیح را بعنوان نجات دھنده خود عمیلیونھا جان با ارزش، .قدرت انجیل بھ چشم خود دیده ایم
نوعي احساس مي كنم كھ من ھم مثل یكي از واعظین عھد جدید گاھي از اوقات بھ .پذیرفتھ اند 

این پیام  .ھستم و خون عیسي را در جامي بدست گرفتھ ام و از ملتي بھ ملت دیگر با خود مي برم
من مطمئنم كھ ھمانطور كھ من از .انسان را از گناه ، اسارت و ترس آزاد مي سازد.قدرتمند است

.ام، شما نیز از خواندن آن لذت خواھید بردموعظھ آن و نوشتنش لذت برده 
از دوست و ھمكار عزیزم كشیش جورج كنتي كھ در بھ ثمر رسانیدن  این جزوه مرا یاري نمود، 

.صمیمانھ سپاسگذاري مي كنم
مردي از .این جزوه را بھ دوست و ھمكار فقید آفریقایي ام مرحوم ریچارد نگي دي تقدیم مي كنم

كھ ایمان جسورانھ اش بھ خدا و بي پاكیش از انسانھا در ابتدا مرا بھ حیرت اھالي ناتال زولولند
.را آغاز كنم"خدمت مسیح براي ھمھ ملتھا"آورد و سپس بھ من الھام بخشید تا 
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بخش اول

روزي یك خانم بودایي بھ من گفت .رت و نجات براي ھمھ كس نھفتھ استدر خون عیسي مسیح قد
شاید كسي بتواند بجاي صد یا :او مي گفت.كھ قادر بھ درك چگونگي انجام این موضوع نیست

.حداكثر ھزار نفر بمیرد ولي مردن براي ھمھ بشریت امكان پذیر نیست

، بلكھ براي پیروان بسیاري از مذاھب دیگر تعلیم بخشش توسط خون عیسي نھ تنھا براي بودایي ھا
معموال مردم منتظرند چھ در این دنیا یا در دنیایي دیگر، جریمھ گناھانشان را .تعلیمي انقالبي است

عیسي ھمھ جریمھ را مسیحیت این واقعیت پر جالل است كھ مكاشفھ.شخصا بپردازند
.پرداختھ است

.قدرت پاك كنندگي خون مسیح مي شوندتردیدھاي ما خیانتكارانھ مانع از اثبات

بھ شما )عیسي(پس اي برادران عزیز شما را معلوم باد كھ بوسیلھ او:پولس اعالم مي كرد
)38:13اعمال(از گناھان اعالم مي شودآمرزش 

بخشش حقیقي بسیار محكم و قابل توجھ است درست مانند صلیبي كھ مسیح بر آن این بخشش را 
اگر .قادر بھ درك بخشش نیست مگر آنكھ بوسیلھ تجربیاتش آنرا آموختھ باشدھیچكس.مھیا نمود

میشد شادي ناشي از آن را با دیگران در میان گذاشت ، بعضي آنرا شگفت انگیز تر از آن مي 
با این حال ، آنان مي توانند مطمئن باشند كھ بخشش الھي داستان شاه پریان  .یافتند كھ واقعي باشد

بلكھ بر صخره اي محكم نھاده شده است، یعني بر ه كننده آرزوھا نیست، یا بر آورد
او رنج كشید  یعني عادلي براي ظالمان، .واقعیت تاریخي قرباني نجات بخش عیسي مسیح

خون واقعي بر زمین .صلیب عیسي یك توھم نبود).18:3اول پطرس ...(تا ما را نزد خدا بیاورد
پاكي واقعي را براي گناھكاران واقعي بھ ارمغان مي آورد و و این خون واقعي .ریختواقعي

.ھمچنین كارھاي بسیار دیگري نیز انجام مي دھد

مي خواھم بعضي از واقعیت ھاي بسیار مشخص خون عیسي و مزایاي ناشي از بكار بردن آن را 
ین واقعیت ھا پر ھر قدر عمیقتر بھ كالم خدا توجھ كنیم ا.كھ بھ ما مي رسد، برایتان تشریح نمایم

.ھیبت تر و پر جاللتر مي گردد

كاربرد خون عیسي

(گرانبھا"در تمامي كتاب مقدس بجز خون عیسي، ھیچ خون دیگري  نامیده نشده )19:1پطر1"
قربانیھاي اسراییل در .میلیونھا حیوان جھت كفاره گناه ذبح شدند ولي خون آنھا گرانبھا نبود.است

.اف مذبح بیرون مي ریخت و قدرتي نداشتعھد عتیق فقط از اطر



وقتي مھمان دارید ، روي این لكھ را .تصور كنید میزي دارید كھ یك لكھ بزرگ بر روي آن است
در این حالت لكھ پوشانیده شده است بدون آنكھ .رو میزي مي پوشانید تا كسي متوجھ آن نشودبا یك 

رودھاي خون كھ از .پوشانیده شده–ین است معناي كلمھ كفاره در عھد عتیق ا.از بین برود
میلیونھا حیوان قرباني شده جاري شدند، قادر نبودند گناه را از بین ببرند بلكھ  فقط آنرا براي مدتي 

بھ ھمین دلیل وقتي یحیاي تعمید دھنده عیسي را دید كھ بھ جانب رود اردن مي آید تا .مي پوشاندند
:د كرداندازه ھیجان زده شد و فریااین 

.اینك بره خدا كھ گناه جھان را بر مي دارد
)29:1یوحنا (

خون عیسي در زیر رومیزي و یا ھر گونھ روپوش دیگر عمل مي كند و تمامي گناھان ریشھ اي و 
فقط خون بره خدا این .مشكالت كساني كھ بھ عیسي مسیح ایمان مي آورند را از بین مي برد

قرباني او براي ھمھ انسانھا اعم از مرد، زن،پسر، .ت بخشدارزش و توانایي را دارد كھ نجا
.دختر، پیر و جوان كفایت مي نماید

مي رفت و مردم را از ستم شیطان آزاد مي كرد ، آن دروغگوي وقتي عیسي بر روي زمین راه
زي ھاي مسیح با برنامھ ری.نابینایان بینا مي شدند و افلیجان خرامان مي گشتند.پیر مراقب او بود

شیطان با عصبانیت دندون قروچھ اي كرد و نقشھ كشید تا .قبلي كارھاي شریر را نابود مي كرد
او مردان شریر را تحریك نمود تا مسیح را بر صلیب .خداوند عیسي مسیح را از میان بر دارد

اي وقتي آنان آن دستھاي بي نظیر و پر شفقت را با میخ بر صلیب مي كوبیدند ، چشمھ.بكشند
او فكر مي كرد كھ آن دستھا دیگر مشكلي .شیطان با پیروزي و لذت بر آن منظره خیره شده بود 

ھمان خوني كھ او !ولي چھ اشتباه بزرگي كرد .ھمھ چیز تمام شده بود.برایش ایجاد نخواھد كرد
باعث ریختنش شد اكنون یوغي را كھ شیطان بر گردن زن و مرد در ھمھ جا زده است را مي 

.شكند

من قبول نمي كنم كھ قدرتي :او گفت .منكر خدایي در یك برنامھ تلویزیوني مرا بھ مجادلھ طلبید 
خون عیسي مدت دو ھزار سال است كھ در دسترس بوده و اگر .باشددر خون عیسي وجود داشتھ 

من .فتچنانچھ شما ادعا مي كنید قدرتي در آن بود دنیا در چنین وضعیت اسفباري قرار نمي گر
آقاي محترم، صابون ھم بھ فراواني در دسترس عموم است ولي بسیاري از مردم :پاسخ دادم 

صابون فقط با دسترس بودن كسي را تمیز نمي كند، حتي اگر شخص در .ھنوز كثیف ھستند
شخصا اگر شما بخواھید بدانید كھ كار صابون چیست بایستي .كارخانھ صابون سازي كار كند

.خون عیسي نیز ھمین وضعیت را دارد!آنگاه خواھید دید .ید و از آن استفاده كنیدآنرا بردار
.كافي نیست كھ ھمھ چیز را درباره اش بدانیم ، در وصفش سرود بخوانیم یا موعظھ اش نماییم 

خون عیسي را در زندگي گناه .حاال من شما را بھ مجادلھ دعوت مي كنم .آقاي عزیز و محترم
سرود مي خوانند و ن بكار گیرید و بھ صدھا میلیون مردمي بپیوندید كھ در تمامي جھان آلود خودتا
:مي گویند 

قدرتي است بي حد معجزه آسا
در خون مسیحا

قدرتي است بي حد معجزه آسا
در خون بره خدا



خوني غیر از تمامي خونھا

قدرتي نھفتھ است كھ در خون عیسي .خون ما معمولي است ولي خون عیسي ، خوني مقدس است
خون عیسي مقدس است نھ تنھا بھ این سبب كھ كتاب مقدس آنرا .ھیچكس مانند آن را نداشتھ است

ھمھ از وقتي كھ نطفھ .مي خواند بلكھ عوامل بسیار جالب دیگري نیز در آن موجود است"پربھا"
.سي چنین نبود عی.شان در رحم مادر بستھ مي شود وارث عوامل گروه خوني خاصي مي گردند

خون یك .معمال یك آزمایش خون مي تواند ثابت كند كھ آیا مردي مشخص پدر بچھ ھست یا خیر 
بجھ و پدر واقعي اش را مي توان با روشھاي علمي از نظر ارتباط ژنتیكي مورد بررسي قرار داد 

.

ون او را نمي خ!او پدر زمیني نداشت.بھ ھر حال در مورد عیسي وضعیت جدیدي موجود است 
پدر .خون او ستقل از ھر گونھ میراث ژنتیكي است .نمود چونكھ بي ھمتا بود "گروه بندي"توان 

خدا .كتاب مقدس این موضوع را با دقت فراواني تشریح مي نماید .عیسي ھمان پدر آسماني بود
ریم ، مادر عیسي ، كسب بھ لوقا ، آن طبیب حبیب الھام نمود تا واقعیت ھایي را كھ او احتماال از م

مریم مي توانست بدون ھیچ گونھ خجالتي با یك پزشك صحبت كند .كرده بود براي ما بازگو نماید 
:بدین ترتیب لوقا چنین گزارش مي دھد .

این چگونھ مي شود و حال آنكھ مردي را نشناختھ ام ؟ فرشتھ در جواب وي :مریم بھ فرشتھ گفت 
از آنجھت آن ،واھد آمد و قوت حضرت اعلي بر تو سایھ خواھد افكندروح القدس بر تو خ:گفت 

)35و 34:1لوقا (مولود مقدس ، پسر خدا خوانده خواھد شد 

.مریم و یوسف نامزد بودند ولي ھنوز مانند یك زن و شوھر رابطھ زناشویي برقرار نكرده بودند 
بھ این دلیل مسیح عوامل .ملھ شده بود مریم در حالي كھ ھنوز باكره بود ، توسط معجزه خدا حا

بود فرزند یگانھ پدر عیسي مسیح  .گروه خوني خود را از یوسف و اجداد وي كسب نكرده بود 
)14:1یوحنا (

در مورد نوع خون مریم باید در نظر داشت كھ یك زن مي تواند جنیني را با گروه خوني كامال 
رحم خون شخص خودش را كامل مي كند كھ ممكن جنین در .متفاوت با خودش بھ ثمر برساند

خون عیسي ، خون الھي مخصوص خود او .است كامال با نوع خون مادرش متضاد باشد 
!بود و این راز قدرت آن است 

وراثتي دریافتش نكرده بود و آن آدم در طول تاریخ تنھا یك مرد دیگر خوني داشت كھ از طریق 
بود ، یعني مخلوق "از خدا"اشارھخ شده است كھ او 38:3لوقا در چنانچھ.یعني اولین انسان بود 

.45:15قر 1(مي خواند"آدم ثاني"كتاب مقدس عیسي را .خاصي كھ پدر نداشت  بدن او )
.5:10عبرانیان (شد"مھیا"چنانچھ كتاب مقدس مي گوید مانند آدم بطور مخصوصي  خدا باعث )

معمولي ، پسري بدنیا آورد ، زیرا نزد خدا ھیچ امري شد كھ مریم بودن ضروریات بیولوژیكي
.محال نیست

:با اینحال تفاوت بسیاري بین آدم اول و آدم ثاني وجود دارد 



)47:15قر 1(انسان اول از زمین است ، خاكي ، انسان دوم خداوند است ، از آسمان 
شده در باال بھ خون عیسي آلودگي گناه آدم در رگھاي ھمھ ما رخنھ كرده ولي بخاطر دلیل ذكر

.خون او مقدس است .سرایت ننموده است 

خون خدا

خون مسیح در عمل كتاب مقدس اعالم مي دلرد كھ .حقایق بسیار عظیمتري نیز آشكار شده اند
این .از كلیساي خدا صحبت مي كند كھ او آنرا با خون خود خرید 28:20اعمال .خون خداست

پاسخ .ممكن  باشد  در حالیكھ خدا روح است ؟ روح كھ جسم و خون ندارد امر چگونھ مي تواند  
:ساده است 

(كلمھ جسم گردید و در میان ما ساكن شد  )14:1یوحنا ...

خون الھي .خون عیسي ، خون پسر خداست .در رحم مریم باكره ، الوھیت و بشریت یكي شدند 
.ت خون آن خداي قادر مطلق و كار آي مطلق اس.است

براي فرد دیگري ریختھ شود، ولي خون عیسي مسیح حد خون یك نفر ممكن است از نظر قانوني 
فیض براي پوشانیدن "خون پسر خدا داراي .ابدیت خدا در اینجا مطرح است .و مري نمي شناسد 

.و گناه تمامي جھان است "ھمھ گناھان من

.صر را ترك مي گفتند بھ نمایش گذاشت خدا قابلیت عظیم خون را ھنگامي كھ قوم اسراییل م
اگر خانواده اي خیلي كوچك بود .اسراییلي ھا  مي بایستي بره پسح را مي كشتند و مي خوردند 

)4:12خروج .(مي توانست یك بره را با خانواده دیگري شریك گردد 

است كھ فقط یعني  بره خدا عظیم تر از آن.تصویر باال تشبیھ دوست داشتني اي از عیسي است 
براي یك خاندان تخصیص یابد ، چھ براي خانھ یھوداي اسخریوطي كھ عیسي را مانند یك بره بھ 

احتماال یكي از رسوالن ھمین موضوع را در .كاھنان تسلیم كرد و چھ براي رسوالن در شام آخر 
:نظر داشت كھ نوشت

)2:2یوحنا 1(جھت تمام جھان نیز و اوست كفاره بھ جھت گناھان ما و نھ گناھان ما فقط بلكھ بھ

:نین دید بعدا یوحنا در رویاھایش چ
–و بعد از این دیدم كھ اینك گروه عظیمي كھ ھیچكس ایشان را نتواند شمرد ، از ھر امت و قبیلھ 

9:7مكاشفھ (لباس خود را بھ خون بره شستشو كرده ، سفید نموده اند –ایشان كساني مي باشند كھ 
)14و 

ي كھ سخن مي گویدخون



و بھ عیسي متوسط عھد جدید و بھ خون پاشیده شده كھ متكلم است بھ :"مي گوید 24:12عبرانیان 
خون او  .چھ كالم نیكوتري ؟ ھابیل توسط برادرش قاین كشتھ شد ."معني نیكوتر از خون ھابیل

چھ مي گفت و خون عیسي مسیح چھ مي گوید ؟
ون ھستي از زمیني .ملع)قاین(و اكنون تو !من فریاد بر مي آورد خون برادرت از زمین نزد...

)11و 10:4پیدایش (كھ دھان خود را باز كرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد 

.خون ھابیل از مرگ و كشتار فریاد مي زد و انتقام مي خواست
خون عیسي نیز زمین را رنگین كرد ، ولي كلمات نیكوتري كھ مي گوید چیست ؟ این خون از 

بخششخون ھابیل در پي انتقام بود ولي خون عیسي از !سخن مي گوید و نھ از مرگ زندگي
:سخن مي گوید چنانكھ چارلز وسلي مي نویسد 

جاري نمودند و براي من بھ سختي او متحمل پنج زخم خون آلود  در جلجتا شد كھ دعاھاي موثري 
"التماس مي كردند و فریاد مي نمودند  او را ببخش ، عفو كن و مگذار آن گناھكار خریده شده :

."بمیرد

در عوض ، .قاین بخاطر مرگ ھابیل مجازات شد ولي ھیچكس بھ خاطر مرگ مسیح رنج نكشید 
.شمني خوني اي از جلجتا شروع نشد ھیچ د.این مسیح بود كھ براي ما رنج مرگ را متحمل شد 

)مسیح(بھ خون صلیب وي "ترور آرچ دوك فردیناتند موجب شروع جنگ جھاني اول گشت ولي 
)20:1كولسیان (پدید آمد "سالمتي

وقتي سربازان با میخ و چكس بدن زنده عیسي مسیح را سوراخ كردند تا بھ چوبھ دار بكوبند ، 
با این وجود عیسي بھ .بھ اصطالح خون مسیح در دستھاي آنان بود .خون او بر ایشان پاشیده شد 

اگر خدا گناه آن )34:23لوقا (پدر ایشان را ببخش زیرا نمي دانند چھ مي كنند:دعایش ادامھ داد 
"ھا جاریش نمودندسربازان را بخشید تنھا بھ خاطر ھمان خوني بود كھ آن  و بدون ریختن خون ، .

.و این تنھا توسط خون عیسي مسیح میسر مي باشد )22:9نیان عبرا"(آمرزش  نیست 

خون زندگي بخش

:او شخصا جنین گفت .را بھ ارمغان مي آورد زندگيخون عیسي 
و ھر كھ جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاوداني دارد و من در روز آخر او را خواھم "

)54:6یوحنا "(بر خیزانید

عي استعاره است و معني لغوي نمي دھد ، زیرا عیسي در ھنگامي كھ این نو"نوشیدن"البتھ 
معني این استعاره گرفتن بخشش خدا از طریق خون عیسي .سخنان را مي گفت ھنوز زنده بود 

.توسط ایمان است و كابرد روحاني خون او در وقتي است كھ بھ آن محتاجیم 
در آن موقعي كھ نیزه قلب عیسي را .د علم مي نماید اكنون بلنداي واقعي كوه جلجتا در برابر ما ق

وقتي چشمھ ھاي حیات از .سوراخ كرد و آب و خون بیرون ریخت قلب خدا نیز سوراخ شد 
.صلیب جاري شد ، سر چشمھ اي ابدي از زندگي و رحمت شروع بھ جریان نمود 

ھنوز آن خون ھمیشھ تازه جاري است
از پھلوي زخمي منجي من



، بلكھ خوننھ آب 

بعد از اینكھ قتل ھابیل زمین را ملعون ساخت ، چنانچھ در آبھاي خروشاني كھ سطح زمین را تا 
قتل دیگري توسط لمك در آیھ ھاي 11:4پیدایش در .ارتفاع قلل كوھھا پوشانیدند ثبت شده است 

ل با موسیقي اش و اعمال پلیدي را كھ یوبااسلحھ اي كھ توبل قاین ساخت و .بھ ثبت رسید 21-24
خون ھابیل كھ قبال .ھر چھ بیشتر باعث تسریع خون ریزي و كشتار گشت .ستایش مي كرد 

در .بصورت تك خواني از زمین فریاد مي زد تبدیل بھ آواي یك دستھ كر قوي گردید و خدا شنید 
"خاتمھ مي خوانیم  و خدا فرمود )11:6پیدایش "(زمین در نظر خدا فاسد گردید و پر از ظلم شد :

" خدا نوح را خواند تا بھ درون ).17:6پیدایش "(و اینك من طوفان آن را بر زمین مي آورم:
)11:7پیدایش "(جمیع چشمھ ھاي لجھ عظیم شكافتھ شد و روزنھاي آسمان گشوده "كشتي برود و 

ن شستھ شد و پاك آیا بھ این وسیلھ زمی.آبھاي خروشان سطح زمین را تا ارتفاع قلھ كوه ھا پوشانید 
درست بعد از طوفان ، خدا بھ نوح گفت كھ فقط خون مي تواند گناه را پاك كند .؟ البتھ كھ خیر شد

.خدا با درسھاي بسیاري بھ نسل بشر مي آموخت .

)6:9پیدایش (ھر كھ خون ریزد ، خون وي بھ دست انسان ریختھ شود 

:تنھا یك راه وجود داشت 

)29:1یوحنا (خدا كھ گناه را بر مي دارد بنگرید اینك بره 

)7:1یوحنا 1(و خون پسر او عیسي مسیح ما را از ھر گناه پاك مي كند 

بعضیھا فكر مي كنند كھ آبھاي تعمید قادر است نفسشان را .خون او ھمھ گناھان را پاك مي سازد 
ت كھ گناھشان  را بر مي دارد بھ تصور ایشان گذشتن از میان آبھا در مراسم مذھبي اس.پاك مناید 

اگر آبھاي تعمید قادر بھ پاك كردن گناھان ما بود ھرگز .ولي بھ سادگي باید گفت كھ چنین نیست .
ولي ھیچ –لزومي نداشت كھ عیسي مسیح با چنین مرگ مظلومانھ اي چشم از جھان فرو ببندد 

.چاره دیگري نبود 

باز خرید

"مي كند كتاب مقدس ما را چنین توصیف پطرس 1("خریده شدگان بھ خون گرانبھاي عیسي:
انسان با پیروي از شیطان و گناه .شده ایم "باز خرید"بدین معني كھ ما توسط مسیح )19:1

وقتي مي گوییم عیسي براي بازخرید ما .و از گرو او بیرون آورد "فروخت"خودش را بھ شریر 
دان معناست كھ آن خون بھ شیطان پرداخت شد ؟ خیر ھرگز خون گرانبھایش را پرداخت ، آیا این ب

!



بیان مي دارد ، بھاي نجات ما بھ حساب دادگاه الھي خدا واریز 26–24:9عبرانیان چنانكھ در 
وجھ الھي براي نجات ما در جیبھاي عیسي نبود بلكھ در .را پرداخت خداوند بھاي كامل.گردید 

.گفتگو ، تخفیف ، كاھش بھا یا چانھ زدني قابل قبول نبود ھیچگونھ !رگھاي وي جاري بود 
بدین سبب ھیچكس بر روي زمین ، در آسمان یا .عیسي تا آخرین قطره خون قلبش را براي ما داد 

!در زیر زمین و در ھیچ زماني حتي در ابدیت قادر نیست ادعایي در برابر نجات ما نماید 

بخش دوم 

عالمت خون عیسي 

، بروني ، ابديدروني

مي توانم یكي از ھیجان انگیزترین حقایق مربوط بھ خون عیسي را كھ معموال نادیده من اكنون
این خون آناني را كھ بھ عیسي مسیح ایمان دارند عالمت .گرفتھ مي شود با شما در میان بگذارم 

.گذاري مي نماید و ایشان را از ھر كس دیگري متمایز مي گرداند 
پاكسازي دروني ، وقتي یك گناھكار نام خداوند را مي خواند تا :است دروني ولین عالمت ا)1

نجات یابد و شخصا عیسي مسیح را بعنوان نجات دھنده خود مي پذیرد ، خون عیسي كاري عمیق 
ما در جان و فكرمان پاك ھستیم چھ در ھشیاري باشیم چھ ناھشیار یا حتي .و كامل انجام مي دھد 

دیگر كابوس جھنم و داوري .تصویر شریرانھ اي بر زمین افكنده شده است ھر !ش باشیم بي ھو
گذشتھ ما .رویاي عیسي را دیدن بسیار عالي است .الھي "دیدھا و رویاھاي"در میان نیست بلكھ 

لزومي ندارد كھ دوباره آنرا از زیر آوار بیرون.از بین رفتھ و خدا آنرا دیگر بیرون نمي آورد 
با اینحال ، این .خدا ھرگز آنرا بیاد نمي آورد .آوریم و دوباره تقاضاي بخشش آنھا را بنماییم 

بران معنا نیست كھ ما مسیحیان از لحاظ روحاني كامل شده ایم بلكھ ھر قدر از كالم خدا تغذیھ مي 
.كنیم روح القدس ما را بھ ابعاد وسیعتري از كاملیت ھدایت مي نماید 

مي شود آنرا از طریق كتاب مقدس تشریح كرد كھ در عھد عتیق .است بیروني مت بعدي عال)2
:چنانچكھ خواندیم .پي ریزي شد و در عھد جدید بھ انجام رسید 

را ذبح كرد و موسي قدري از خونش را گرفتھ بر نرمھ گوش راست )قوچ(آن )موسي(و "
(ت او مالید ھارون و بر شست دست راست او و بر شست پاي راس )23:8الویان "

پس از آنكھ عیسي با خونش درون ما را از تمامي :و انجام آن در عھد جدید بدین شكل است 
ھمانطور كھ بر نرمھ .گناھان پاك ساخت ، مھري بیروني بعنوان عالمت بر ما زده مي شود 

ایمانداري كھ راست و شست پاي راست قطره اي خون مالیده مي شد ،ست دست شگوش راست ،
.تولد تازه دارد نیز عالمت خون را داراست 



البتھ این نشانھ بر بدن جسماني ما دیده نمي شود ولي عالمتي است كھ براي آسمان و جھنم قابل 
ص و شناسایي مي باشد  وقتي فرزندان خدا در خیابان قد مي زنند .شیطان آن را مي بیند .تشخی

آنجا را :مي توانم تصور كنم كھ یك روح شریر بھ دیگري مي گوید .د دیو ھا آنرا شناسایي مي كنن
او متعلق .مي بیني ؟ آن یكي عالمت خون عیسي را بر گوشش ، شست دستش و شست پایش دارد 

اگر جرات كني و او را .براي ما خطرناك است .سعي نكن كھ او را لمس كني !بھ عیسي است 
.ھ مقابلھ با تو بر خواھند خواست لمس نمایي سپاھي از فرشتگان ب

ما از اموالمان مراقبت و محافظت مي كنیم و كامال مطمئن باشید كھ خدا ھم از متعلقاتش بخوبي 
بھایي كھ خدا براي ما پرداختھ گزافتر از آن بوده كھ ما را ناچیز بشمارد و یا .مراقبت مي نماید 

)20:6اول قرنتیان ("عني بھ خون گرانبھاي عیسي خریده شده ایم یما بھ قیمتي ".از دست بدھد 
وقتي عیسي مسئولیت ما را بعھده مي گیرد ، نجاتمان مي دھد و از ما نگھداري مي نماید و تا 

.زمانیكھ او را پیروي كنیم ، ارواح شریر بھ ھیچوجھ قادر بھ تصرف دوباره ما نخواھند بود 

(یھ قادر مطلق ساكن خواھد بود آنكھ در ستر حضرت اعلي نشستھ است زیر سا" )1:91مزمور "
غالب آمدند و جان خود را دوست )شیطان(و كالم شھادت خود بر او و ایشان بواسطھ خون بره "

(نداشتند  )11:12مكاشفھ "

:محافظت كامل و پر جاللي كھ خداوند بطور رایگان از فرزندانش بعمل مي آورد بدین شكل است 
ضد تو ساختھ شود پیش نخواھد برد و ھر زیاني را كھ براي محاكمھ بھ ضد تو بر ھر آلتي كھ بھ "

خداوند "این است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب من.خیزد تكذیب خواھي نمود 
)17:54اشعیا (مي گوید 

ت بي سبب لعن":ھیچ نفریني قادر بھ بستن شما نیست و ھیچگونھ جادویي بر شما كارگر نیست 
)2:26امثال ("نمي آید چنانكھ گنجشك در طیران و پرستوك در پریدن  

ما خداي عظیمي را خدمت مي كنیم و نھ جنگجویي را كھ گاھي اوقات نیز در نبردھایش شكست 
شیطان بھ ھیچ وجھ قادر نیست بھ خدا رشوه دھد یا او را تحت فشار بگذارد تا با وي .مي خورد 

او وارد ھیچگونھ شراكتي نمي گردد تا حق اختیار ما را با یكي از ارواح شریر .ید مصالحھ نما
بونكھ با این اطمینان راینھارد .عیسي را پیروي كنید و كامال مال خدا خواھید بود .تقسیم نماید 

من با خون عیسي عالمت گذاري شده ام و كسي نمي تواند مرا از دست او ":طندگي مي كند 
زندگي من با مسیح  در خداوند مخفي است ، در .شیطان قادر نیست جان مرا برباید .ن آورد بیرو

)3:3كولسیان ("یك اتاق محكم و امن كھ عالمت مھر خون او بر آن است  

عالمت خون مسیح پایدار است ، ھیچگاه پاك نمي شود و گذشت زمان :است ابدي این عالمت )3
با وجود این ما باید قدر نجاتمان را بدانیم و ھمواره در پیروي عیسي پایدار .بر آن بي تاثیر است

ا نجاتي ابدي اعطا نموده اما خدا بھ م.خون عیسي بھ ھیچوجھ گواھي گناه كردن نمي باشد .بمانیم 
ا ھللوی.است و ما تا ابد  متعلق بھ او مي باشیم نھ فقط تا زماني كھ در روحیھ خوبي بسر مي بریم 

آسمان از مقدسیني كھ با خون عیسي عالمت گذاري شده اند پر خواھد شد و ھیچ یك از ایشان !
.حتي بطور تصادفي وارد جھنم نخواھد شد 



موشي كھ غرش مي كرد

(او مانند شیري غرش مي كند "بمن گفت كھ خون عیسي شخصي  او وارد .)8:5اول پطرس "
یمش مي كوشد فرزندان خدا را بھ وحشت بیاندازد ولي تاریكي مي شود و با صداي غرش عظ

چراغ كالم خدا را مي زنید متوجھ مي شوید كھ شیري در میان نیست بلكھ این فقط وقتي شما كلید 
!!صداي یك موش میكروفن بدست بوده است 

مسیح بھ گفتھ جان بنیان شیري كھ در كنار راه راست نھ پنجھ تیزي دارد و نھ دندان تیزي ، زیرا
"او سر تو را خواھد كوبید و تو پاشنھ وي را خواھي كوبید ".ھمھ آنھا را در جلجتا كشیده است 

.15:3پیدایش ( پاھاي میخكوب شده عیسي بھ نحوي بر سر :در جلجتا یك چنین اتفاقي افتاد )
مي برد و رنج"ضایعھ مغزي"شیطان قرار گرفت و آنرا كوبید بطوریكھ او از آنموقع از نوعي 

.23:16متي (بفھمد "امور خدا را "دیگر قادر نیست  حتي در باغ عدن نیز خدا مي دانست كھ )
.پسر توانایش اعمال شریر را خنثي خواھد نمود 

:عیسي وعده اي پوچ و تو خالي بھ شاگردانش و ھمچنین بھ بنده و شما نداد وقتي كھ 

داد كھ آنھا را بیرون كنند و ھر بیماري و رنجي را شفا ایشان را بر ارواح پلید قدرت...او "
(دھند )1:10متي "

.عیسي قادر بھ انجام چنین عملي بود چون او بر شریر قدرت دارد 

روح و قلب ما گرفتھ تا اعمال وجودمان ، جایي را دست نخورده ، فكر ،)نفس(او از بدن ، جان 
عالمت خود را روي شما ھم اجزه بدھید كھ عیسي .ي است خون او راز پیروز.باقي نمي گذارد 

خدا مي شوید و یكي از پسر یا دخترو بدین وسیلھ شماابد، تا بیرون، از درون بگذارد ، از 
.اعضاي خاندان سلطنتي الھي مي گردید 

:لینك در وبسایت
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