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وٌكون . أنا الرب. فإنً أجتاز فً أرض مصر هذه اللٌلة وأضرب كل بكر فً ارض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاماُ بكل آلهة المصرٌٌن "

 لكم الدم عالمة على البٌوت التً أنتم فٌها فؤرى الدم وأعبر عنكم ، فال ٌكون علٌكم ضربة للهالك حٌن أضرب أرض مصر " خر 33 : 33 – 32 

دم ـال .م ـدم فعبر عنهـل البٌوت لٌضرب إذ رأى المن أن ٌدخـالمهلك ع ـد منـن قعلٌـا والقائمتٌلى العتبة الش عالمرشودم ـال

ه وثقته فً دم ـووضع إٌمان هـشخص قبل الرب ٌسوع فً حٌاتعلى كل  م الروح التً ٌراها هللاـو العالمة الوحٌدة فً عالـه

فً عالم  دةو العالمة الوحٌـهالدم .  الك األبدينجً من الهٌ أن القادرالوحٌد ه وـذي ٌغطً حٌاتـد الالرب ٌسـوع بؤنه الوحٌ

ك ، ـترب منتقتمسك أو أن  ناجزة عن أـح عـترتعب وتصبف ة ثانٌاً ـالشٌطان ومملكة الظلمٌراها التً ٌراها هللا أوالً و الروح

  هل أنـت متمتع بهذه العالمة أم ال ؟: والسإال هـو 

:المإكدة والكاملــة قـوة دم الرب ٌسوع فً الحماٌة اإللهٌة    

" وٌكون لكم الدم عالمة على البٌوت التً أنتم فٌها ، فؤرى الدم وأعبر عنكم " خروج 33 : 32.                                            

"فإن الرب ٌجتاز لٌضرب المصرٌٌن .فحٌن ٌرى الـدم على العتبة العلٌا والقائمتٌن ٌعبر الرب عن الباب وال ٌدع المهلك ٌدخـل بٌوتكـم 

                                                                                                                                    32:  33خروج " لٌضرب 

"باالٌمان موسى صنع الفصح ورش الدم لئال ٌمسهم الذي أهلك األبكار " عبرانٌٌن 33 : 38                                                  

 كـذهن جسدكك نفسٌتك ـصحتقوة الدم تحمٌك وتحمً كل دوائر حٌاتك دم ، ـه بالـع ثقتـل شخص وضـة لكـهناك حماٌة إلهٌ

ك ع الشرٌر من أن ٌقترب منــولك وتمنـك ودخـك فً خروجـدم تحمٌـقوة ال،  مشاعرك ممتلكاتكك عملك عالقاتأوالدك  كبٌت

                                                                                ؟متمتع بهاأنت وهل  دم التً فً الهل تإمن بالحماٌة 

ر ـصذا العـم المإمنٌن فً هـد معظـد تعبٌر الحماٌة عنـلألسف الشدٌلكن ة سٌزداد ، اٌـك بالحمـما إٌمانك بالـدم ٌزداد تمتعـكل

ومع تسارع وشراسة ،دم ـً الاٌة التً لهم فـمتمتعٌن فً الحمال تدل على أنهم  اراتهمـواقعهم واختباتهم وـحٌتعبٌرمجازي 

كؤوالد هلل  جمٌعاً ً األٌام األخٌرة علٌنا ـع حدوثها فـرة المتوقـواألمور الكثٌواألزمـات االقتصادٌة بات األحداث الكوارث الضر



علً حرب ففً ذلك أنـا  إن نزل علً جٌش ال ٌخاف قلبً إن قامت"  : بالحماٌة ونتمسك بوعود الكلمة لنا ٌماننا أن نبنً إ

 ، ة من خٌمتًـو ضربـً شر وال تدنـ ٌالقٌنر ، الـً ال ٌقرب شـً وإلـف وربوات عـن ٌمٌنـً ألـه ٌسقط عن جانبمطمئن ألن

اد ومن ـخ الصٌـمن فألنه ٌنجٌنً  ج وال مخٌفـح ال مزعـن وأسترٌـر، أطمئـحبٌب الرب ٌسكن أمناً وٌسترٌح من خوف الش

 ٌحفظنً من كل شر وعـالرب ٌسدم  ه ،ـترس هو لجمٌع المحتمٌن ب . ه أحتمًوتحت أجنحته ٌظللنً خوافٌبو ؤ الخطر الوب

ال ٌدع رجلك ".  ةدم المإكدة والكاملً بحماٌة الن إٌمان، أعل لً وال ألوالدي وال لعائلتً وال ألٌة دائرة فً حٌاتً ال مساس 

ال ٌنعس وال ٌنام حافظ اسرائٌل الرب حافظك الرب ظـل لك عن ٌدك الٌمنى،ال تإذٌك الشمس فً النهار وال ،ال ٌنعس حافظك تزل 

ال ارس ـأنا لً ح  333مز" ن اآلن وإلى األبدـٌحفظ نفسك الرب ٌحفظ خروجك ودخولك م. ن كل شرمالقمر فً اللٌل ٌحفظك الرب 

ل ـً كـفمالك الرب حال حولً ٌنجٌنً  أنا محمًالثمٌن دم ـتحت الألنً ، حفظ نفسً وٌر ـٌحفظنً من كل ش ٌنعس وال ٌنام

على كل باب و اركنً الرب بهـب استخدام كلعلى ل بركة ـك ه مرشوش علىـً أنمعتً أعلن إٌمانوع ٌحمً سدم ٌس،طرقً 

  .باسم الرب ٌسوع على كل مجد غطاء  ، لًفتحه 

ٌتحدث عن قصة راحاب الزانٌة التً قبلت أن تعرض حٌاتها للموت لقاء إخفاء الجاسوسٌن اللذٌن أرسلهما ٌشوع  3ٌشوع 

الذي صنع م ـالعظٌه ـإللا عته عنماسم سببب راحاب كان عندها إٌمان. ً بٌتها المقام على السورف لٌتجسسوا أرض الموعد

دم ـن الـدث عـٌتحزي ـقرم طـخٌذة بٌتها ـنراها تدلً من ناف.  فآمنت به وقبلته ،ً مصرمع شعبه فالكثٌرة  ئبعجاالٌات واآل

ن ٌصٌبها أو ـط الشعوب لـة المنتشرة وسـة بسبب الخطٌـذه المدٌنـادم على هـً القـاء اإللهـؤن القضـان بـإٌمالن ـإعك الثمٌن

. اإللهٌة الكاملةالحماٌة بها تمتعوا الذٌن قبلوا إٌمانوبٌتها وكل من معها راحاب ت األسوار ، لذلك عندما سقط ٌمسها  

ت ـوكل شخص قبل أن ٌكون تحٌحفظ األرض بالحماٌة ، إٌماننا  إٌماننا ونبنً كملح لألرض علٌنا كؤوالد هلل أن نقوم بدورنا

ر ـومع ازدٌاد الشوسٌتسع ، بالحماٌة سٌزداد وإٌماننا باسم الرب ٌسوع تمتعنا . قضاء إلهً قادم  من الفساد ومن أيظلنا 

سنرى معجزات ا ـنعلن إٌماننا بؤنناألوقات الصعبة المخٌفة القادمة  جمٌع فًوالكوارث والمجاعات  األوبئةالحروب األخطار

لذلك ال نخشى من نحن شعب اقتناء أكثر من أي وقت آخر معنا  ٌدٌهقوة و قدرة هللا الغٌر عادٌة فً دائرة الحماٌة وسنرى 

أال ا ـــهللوٌ... ن ـدم الثمٌـالة بـة الكاملـا الحماٌـرة لنـلظهٌخوف اللٌل وال من وبؤ ٌسلك فً الدجى وال من هالك ٌفسد فً ا

.تفرح معً وتعظم دم الرب ٌسوع   



                                                                      :قوة الدم فً الشراء

"وهم ٌترنمون ترنٌمة جدٌدة قائلٌن : مستحق أنت أن تؤخذ السفر وتفتح ختومه ، ألنك ذبحت واشترٌتنا هلل بدمـك من كل قبٌلة 

                                                                      31 -9: 5رإٌا  "  وكهنةً  اً علتنا إللهنا ملوكجولسان وشعب وأمة ، و

ن بال عٌب وال تم شراإك بدم كرٌم وثمٌ لقد.ها لقاء اقتنائمقابل ثمن ٌدفعه  ها االنسانٌحصل علٌالشراء ٌتحدث عن ملكٌة 

 ت عبودٌةـتح لستإلى ملكٌة هلل  ٌطانٌة الشل ملكٌتك من ملكـوع قد نقـاآلن ، دم الرب ٌسأنت ملك للرب المسٌح  دنس دم

  للذي مات  ا فقطـم الثمٌن لكً تحٌدـاقتنٌت بالقد ك ـأو قرارات ائك وشهواتكفسك و ال ألهوتحٌا وأنت مدرك أنك لست لن هل

 .                                                                                                                    من أجلك وقام 

 لكنفٌها سلب وتحطٌم  وتعذٌبفٌها تخوٌف  مذلةوإنهاك  خداعفٌها  وترهٌب مٌرتدفٌها قسوة و ملكٌة الشٌطان فٌها تحكم 

ه ـر مع اإللـلك ٌجعلك أمٌـمُ  ،والراحة  الحٌاةب بالحرٌة والشفاءالشبع واألمان ٌملك بالحب بالسالم بالبر بل جاء ٌسوع الرب

                                        .                                  حسن الطرق إلسعادكأجد ٌتفنن لٌوهو الذي أحبك جداُ 

                                                                                      32 :  7كور 3" ٌروا عبٌداً للناس قد اشترٌتم بثمن فال تص"

، لنظرتها وحكمها  ناسحر من العبودٌة لل لمجتمع،حر من تخوٌف ا ، رـتحٌا حك دم ٌسوع الثمن الغالً جداً كً ـٌقد دفع ف

                                                                                                              .من العادات والتقالٌد حر

أم لست تعلمون أن جسدكم هو هٌكل للروح القدس الذي فٌكم ، الذي لكم من هللا ، وأنكم لستم ألنفسكم ؟ ألنكم قد ...اهربوا من الزنى "

اشترٌتم بثمن . فمجدوا هللا فً أجسادكم وفً أرواحكم التً هً للـه " 3 كور 6: 39 - 31                                             

 رٌا بثمن لتمجٌد الربقد اشتُ ولٌس للخطٌة  للربملك  دم تعلن أنهماـ، قوة الجسدي وروحً  ب ٌسوع مرشوش علىالر دم

                32:  6ٌة روم" وال تقدموا أعضاءكم آالت إثم للخطٌة ، بل قدموا ذواتكم هلل كؤحٌاء من األموات وأعضاءكم آالت بر هلل "

ل ـسؤتعب ألج ر فً جسدي ،ـأكث ألمجد هللاؤعٌش أمامً س دمـقوة الفً كل ٌوم شاٌف  أنا طالما ه،ـدم أعضائً آالت بر للـأق

   .حبنً مجد ذاك الذي أٌل القلٌلة والكثٌرة نٌاتهوإمكاطاقاته  بكل لٌستخدممحفوظ لدم ة ابقو وسٌكون جسدي الملكوت

 ه دفعه لٌرتب خطة خالص وفداءـلكن حب الل ،كونه قد وقع فً الخطٌة ٌستوجب نار جهنم ،  ساننإلالعدل اإللهً ٌقول أن ا

أخذ الدٌنونة ة خطٌالذي لم ٌعرف الكامل  سوع المسٌحٌده ٌهو دم ابنه وحمن أجلك سفك ٌم بريء والعالج الوحٌد كان فً د

الموضوع لٌس أفكار معتقدات .  دم الثمٌنـٌضع ثقته بالكل من  من بهكل من ٌإ لكً ٌنجً على الصلٌبالعذاب كل وتحمل   



التً  الوحٌدة العالمةي شٌئاً،هللا ال تساو نظرصالحة فً أعمالك ال ، أو أدٌان لكن ال طرٌق للسماء إال فً دم ٌسوع المسٌح

ك ـعجول ال ٌخلصالتٌوس والولٌس أي دم ، دم  دمـهً عالمة الوالتً تنجٌك من العذاب األبدي  تمنع المهلك من أن ٌدمرك

 ل ـبالكام حٌاتكله  مـل سلا، تعهو الوحٌد الذي ٌقدر أن ٌطهرك من كل خطٌة الرب ٌسوع  كرٌم بال عٌب أو دنس دمل دم ـب

اتً ـعلى حٌ مرشوشك ـأن دم نـدم الحمل وأعلأحتمً ب قل له أنا جاي صلٌباقبل عمل ال، اقبله سٌداً رباً ومخلصاً ، اآلن 

.واقتنانً بدمه رب الذي اشترانً كً ٌطلقنً حر ، سؤعٌش ملكاً لل كل كٌانًعلى   

 

 

  

 

 

 


