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 قــوة الــدم
الـدم والتبرٌـر-1  
 

نس ، دم عالمٌن أنكم افتدٌتم ال بأشٌاء تفنى بفضة أو ذهب من سٌرتكم الباطلة التً تقلدتموها من اآلباء بل بدم كرٌم كما من حمل بال عٌب أو د"

19-18:  1ا بط " المسٌح معروفاً سابقاً قبل تأسٌس العالم   

ماذا : " أول مرة ذكرالـدم فً الكتاب المقدس كان فً العهد القدٌم عندما قال الرب لقاٌٌن حٌنما قام على هابٌل أخٌه و قتله 

أراد االثنان أن ٌقدمان ذبٌحة للرب ، هابٌل قـدم ذبٌحة من الغنم  . 4تكوٌن  " فعلت ؟ صوت دم أخٌك صارخ إلً من األرض 

لم ٌقبل ذبٌحة قاٌٌن التً قدمها من نتاج ثمر أرضه ، والسؤال لمـاذا نظر الرب لتقدمة هابٌل والرب استجاب له فً المقابل 

 ورفض ذبٌحة قاٌٌن ؟السبب هو الدم الذي كان ٌشٌر إلى ذبٌحة الصلٌب دم الرب ٌسوع ابن هللا الحً.

 ماذا تعرف عن قوة دم المسٌح ، وهل اختبرت قوة الدم فً حٌاتك ؟ 

:الكفـارة والتبرٌـر والـغفران ، فً التطهٌر والمصالحة   قـوة الـدم فً -1   

 "اذا قرب انسان منكـم قرباناً للـرب فمـن البقـر والغنـم تقربون قرابٌنكـم. إن كان قربانـه محرقـة من البقر فذكراً صحٌحاً ٌقربه ٌقدمه 

للرضى عنه أمـام الرب. ٌضع ٌده على رأس المحرقة فٌرضى علٌه للتكفٌر عنه وٌذبح العجل امام الرب وٌقرب بنو هارون الكهنة الدم 

وٌرشون الدم مستدٌرا على المذبح وٌسلخ المحرقة وٌقطعها إلى قطع وٌجعل بنً هارون الكاهن ناراً  على المذبح وٌرتبون حطباً على 

  9 -1: 1الوٌٌن " النار

الشعب تقدٌمها فً العبـادة ، فٌها كان الــدم ٌرش على أول ذبٌحـة من الذبائح الخمسة التـً وجب على : ذبٌحة المحرقة 

ٌُرضى علٌـه  -المذبح مكان تقدٌم المحرقـة ، كان على اإلنسان  أن ٌضع ٌـده على رأس المحرقـة تعبٌراً على أن هـذه  -كً 

اإللهً بالكامل النار قضـاء ٌسوع المسٌح ذبٌحة الفـداء وهوعلى الصلٌب قد نزل علٌه ال.   ..الذبٌحة تمثله ثـم ُتحرق بالنـار

اء اإللهً ، ٌسوع المسٌح بدمه قد أزال القضة هً موت لى كل واحـد خاطً ألن أجرة الخطًٌ ٌفترض أن تأتً عاإللهٌة الت

على حٌـاة كل شخص وضع ٌده على رأس الذبٌحة بمعنى أعلن اتكاله الكامل وثقته المطلقة بٌسوع كذبٌحة مات لكً ٌحمـل 



ل شخص ـه ولكـة األبدٌة المعدة ألبلٌس ألتباعـار األلهٌـاإللهً الذي كان ٌنبغً ان ٌقع علٌه منجٌاً إٌاه من النوٌزٌل القضاء 

                                                                                                .لم ٌؤمن بالمسٌح وبعمل الصلٌب

أعطً بٌن الناس به ٌنبغً أن نخلص إال شخص الـرب ٌسـوع المسٌح ،أعمالك الصالحة البارة لٌس اسم آخرقد ...أحبـائً 

.                                 مهما كانت عظٌمة لن تنفعك، العبادات األخرى لن تنفعك، الحل الوحٌد هو دم الرب ٌسوع 

ط لكن حبه العجٌب دفعه لٌرتب خطة خالص هً الوحٌدة ذي سٌخلقه سٌسقـان ٌعلم أن اإلنسان الـالرب قبل تأسٌس العالم ك

.ابنه الوحٌد لكً ال ٌهلك كل من ٌؤمن به بل تكون له الحٌاة األبدٌة     

  قوة الدم فً التبرٌر ... " باألولى كثٌراً ونحن متبررون اآلن بدمه نخلص به من الغضب " رومٌة 5 :9  

ً ـه فـذ مكانـٌأخر قبل أن ـلوجود شخص آخالبراءة  الـه نـم هللا ، مذنب لكنشخص أصبح موقفه سلٌم أما ما معنى التبرٌر؟

ع ـذي دفـو الثمن الـدم ٌسوع المسٌح ه. مام هللاه سلٌم أموقفلٌجعل   عنهبل قبل حكم األعدام بدالً  أخطاءه ع ثمنوٌدفالحكم 

.لفداءبالحرٌة باإلطالق با الخالصلكً تنجو من حكم الهالك األبدي ولتتمتع ب  

"إذ الجمٌع اخطأوا وأعوزهم مجد هللا ،متبررٌن مجاناً بنعمتـه بالفـداء الذي بٌسوع المسٌح الذي قدمه اللـه كفارة باإلٌمـان 

 بدمه " رومٌة 2: 42 – 42                                                                                                                                

هو هدٌة من الرب وهبهـا لك مجانـاً بنعمتـه الغنٌة ، لكن الطرٌق الوحٌـد لكً تتمتع بالكفارة بالغطاء الذي ٌستر كـل التبرٌر

عٌوبـك ، سهواتـك وماضٌك هو اإلٌمان بالـدم الثمٌن ، تعـال ضع ثقتك فً دم ٌسوع الذي ذبح ومات كً تحٌا أنت أخطاءك 

أنا أتٌت لتكون لك حٌاة ولٌكن لك أفضل ،أنا أحبك جداً لذلك أنا مهتم أن :الرب واقف ٌقرع على باب قلبك ٌقول لك . بموته 

.                                   نم من نار وعذاب أبدي، ضع ثقتك بالدم تختبر قوة دمً القادر ان ٌخلصك من مصٌر جه

قوة الدم فً الغفران ..."الذي فٌه لنا الفداء بدمه غفران الخطاٌا حسب غنى نعمته " أفسس 1 : 7                              

أرٌد أن أختبر قوة الـدم فً غفران كل خطاٌاي أعلن إٌمانً بقوة : ال غفران للخطاٌا إال بدم الرب ٌسوع، تعال للرب قل لـه 

تلمس حٌاتً تنزع كل ثقـل لخطاٌا تعذبنً تعـال اغسلنً طهرنً من كل إثم ، اطلقنً إنسان جدٌد حر خفٌف متمتع بالغفران 

                                                                                                      .              بقوة دمك الثمٌن 

"كل شًء ٌتطهر حسب الناموس بالدم ، وبدون سفك دم ال تحصل مغفرة " عبرانٌٌن 9: 44                                           



إله كل نعمة محب رؤوف بار وقدوس لكنه عادل نار آكلة ٌكره ال ٌحتمل  لهنا، ا مغفرة من دون شخص ٌدفع عنك العقابال

. الخطٌة لذلك ال تستهن بغنى لطفه وبنعمته بإمهاله غٌر عالم أن لطف هللا ٌجب أن ٌقتادك للتوبة  

:؟ ومن أٌن أتوا ؟ فقلت لهن هم هؤالء المتسربلون بالثٌاب البٌض م:أجاب واحد من الشٌوخ قائالً لً و ".قوة الدم فً التطهٌر   

 
  ٌاسٌد انت تعلم فقال لً : هؤالء هم الذٌن أتوا من الضٌقة العظٌمة وقد غسلوا ثٌابهم وبٌضوا ثٌابهم فً دم الخروف"  رؤٌا 7 :12- 14 
 

.دم الرب ٌسوع هو الوحٌد الذي ٌطهر بالكامل من كل خطٌة . إن كانت خطاٌاكم كالقرمز تبٌض كالثلج    
 

 قوة الدم فً المصالحة . "ألنه فٌه سر أن ٌحل كل الملء وأن ٌصالح به الكـل لنفسه عامالً الصلح بدم صلٌبه بواستطه 
 

  أزالو المصالحةل ـٌسوع على الصلٌب بدمه عم ربـلا  42- 19: 1كولوسً " ا على األرض أم ما فً السموات ـسواء كان م
 

.حالة العداوة مع هللا  
  

:المحررة من اإلحساس بالذنب ومن الضمٌر الشرٌر المشتكً قوة الدم  -2  
  

22: 11عبرانٌٌن " لنتقـدم بقلب صـادق فً ٌقٌن اإلٌمـان مرشوشة قلوبنـا من ضمٌر شرٌر ةمغتسلـة أجسادنـا بمـاء نقً "    

 
 مؤمنٌن كثٌرٌن نالوا الغفران واثقٌن أن لهم حٌاة أبدٌة لكنهم عاجزٌن عن مسامحة أنفسهم لدٌهم إحساس مستمر بالذنب ، 

 
 لدٌهـم ضمٌر مشتكً معذب جعلهـم منحنٌن بسبب أخطاء اقترفوها فً الماضً، بسبب عادات ومواقف وصور مؤلمـة نجح 

 
جعلهم مهزوزٌن غٌر قادرٌن على قبـول ومسامحـة أنفسهم على الـرغم من إبلٌس أن ٌالحقهم بها ، صوت مستمر خلفهم ٌ  

 

فً تسكٌت كل  بل أٌضاً  لالكام لغفرانفقط فً ا الوحٌد هو اإلٌمان بقوة دم ٌسوع لٌس العالج. معرفتهم أن الرب سامحهم 

  
.ٌة إدانة صوت دم الرب ٌسوع أعظم وأقوى من أ قد طرح المشتكًوٌا ــهلل .شكاٌة معذبة  

 

 " ألنـه إن كـان دم ثٌران وتٌوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسٌن ٌقدس إلى طهارة الجسد فكـم بالحـري ٌكـون دم 

 
14 -13: 9عبرانٌٌن " ٌسوع الذي بروح أزلً قدم نفسه هلل بال عٌب ٌطهر ضمائركم من أعمال مٌتة لتخدموا هللا الحً   

 
 

:الطرٌق الوحٌـد للدخول إلى األقداس الـدم هو -3  

 
  2- 1: 11عبرانٌٌن "إذ لنا ثقة بالدخول إلى األقداس بدم ٌسوع ، طرٌقاً كرسه لنا حدٌثاً حٌاً ، بالحجاب أي جسده " 

 
 الرب ٌسوع المسٌح على الصلـٌب قد شـق الحجـاب الحاجز السمٌك المرتفـع الـذي كان فاصالً بٌنـك وبٌن اللـه والذي ٌمثـل 

 
 الخطٌة . بسبب الـدم فقط صار لك الدخول بثقة إلى قدس األقداس لتتمتـع بحضور الرب المهوب ملك الملـوك ورب األرباب.

 
الوحٌد لكً تدخل من خالله إلى العرش دائماً وفً كل حٌن،أنت تحتاج إلى دم الرب ٌسوعدم الرب ٌسوع المسٌح هو الباب   



 
فً أصعب الظروف وفً احلك األوقات دم الرب ٌسوع.بالمقدار نفسه  سواء كنت ثابتاً مع الرب أو ساقطاً فً أسوأ الخطاٌا   

 
.هو المدخل الوحٌد لالقداس حٌث الراحة النعمة العون والرحمة   

 
 

عوك أن تقبل الرب ٌسوع وما فعله على الصلٌب من أجلك إذ صار ذبٌحـة فـداء وهـو البار القدوس الذي لم ٌعرف خطٌة، أد  
 

أمن بدم الرب ٌسوع الذي سفك من أجلك آخذاً مكانك حامالً عقاب خطاٌـاك وآثامـك لٌمنحك الخالص والحٌاة مطهراً ... تعال  
 

  ٌلبٌها إال دم الرب ٌسوع لذلك ضع ثقتك واتكالك على قوة الدم ،عش تحت قوة الدم، لك المطالٌب اإللهٌة ال. إٌاك من كل إثم
 

  ...العمل  قد أكملوبدمه الثمٌن   كخالصأحبك لذلك رتب على الصلٌب خطة ل إله عظٌم قدٌر
 


