
 

 

 القس جرجس حلٌم
3102 – 4 – 7  

                                       06قضاة 

ـــةودلٌل شمشــون  

 

4106قضاة "  وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة فً وادي سورق اسمها دلٌلة"   

"  قوة دلٌلة  -0"  

:معنى كلمة دلٌلة وتأثٌرها على حٌاة شمشون    

القوة التً قضت على حٌاة شمشون -0  

  .ى أن وجد نفسه مرة واحدة بال قوة وعٌناه قد قلعت القوة التً أضعفته تدرٌجٌا ال-3

.     اشتعالوسلبته كل حماس و قادته للذبول وللفتور القوة التً-2  

.القوة التً جعلته هزٌل -4  

ـة من حٌاتً، تعال خلصنً من كل قوة تعمل قطع قٌود دلٌل: ه ـقل لفً حٌاتك تعال للرب بإٌمان من كل قلبك ،  لو فً دلٌلة

ً ـة نزول خفـٌـال احفظنً من أتع من قوة الى قوة ومن مجد الى مجد ،د ان أحٌا معك ـأرٌاتً الروحٌة ، ـضعاف حٌعلى إ

.ادعـخ  

" أحب امرأة  -3"   

.بعاطفة غٌر نقٌة دمرت حٌاته  " روح الهوى"تحت تاثٌر شمشون تحرك بمشاعره    

م عن ـواستطاع أن ٌبعده م ،ـه لهـارج مشٌئة الرب وخارج خطة اللـروح الهوى قاد خدام وأشخاص كثٌرٌن فً التحرك خ

.لٌه إ د الذي دعاهمـمستوى المج  

"قوة المال  -2"   

 " هفنعطك كل واحد ألفا ومئة شاقل فض, منه لكً نوثقه الذالله  وبماذا نتمكن, قوته العظٌمةتملقٌه وانظري بماذا "

 .لها لقـاء معرفـة سـر قـوة شمشون دمـغ المقـعندها اصرار لكً تنال المبلكان ، محبة المال دفعت دلٌلة الستغالل شمشون

. تقود لخطاٌا كثٌرة كالكذب و تجعل الناس تساوم فً مبادئها ضد كلمة هللا محبة المال ألنها أصل لكل الشرور، احذر  



 

 

كان ٌجري وراء المال على  قلبه ثر بقوة ومحبة المال،قـد تـأ (33 - 31:  5ملوك 3)  ه ألٌشع فًـادم نبً اللـرى جٌحزي خـن  

.الرغم من وجوده فً أجواء روحٌة قوٌة جدا عاٌن فٌها معجزات عظٌمة  

06: 05أمثال "القلٌل مع مخافة الرب خٌر من كنز عظٌم مع غم "    

   8: 06أمثال  "القلٌل مع العدل خٌر من دخل جزٌل بال حق " 

ً ـً قراراتم فـون المتحكـن ٌكـً لد أقدامالمال عن م هذه المعركة فً حٌاتً،ـل الروح القدس فً حسـن اٌمانً فً عمـعلأ

أداة فقط كون ـٌس المال وعــٌس ربـال باسمل وة المان حرٌة من سلطان وقـأعل...ا اٌـلخط ن ٌقودنًـن ٌستعبدنً لـل ذلنًٌل

.ٌستخدمها هللا فً حٌاتً  

"غٌاب التمٌٌز -4"  

                   كٌف لم ٌمٌز شمشون أن دلٌلة تستغله ؟                                                                       

ن ال نمتحن االرواح أن نمتحن كل شًء ،أ ه تؤكد على ضرورة أنـكلمة الل،  ا كمؤمنٌن دون تمٌٌز روحًـأخطر أن نحٌما 

ا ـٌماننروح القدس ، نعلن إـون حواسنا مدربة للتمٌٌز بالـلً أن تكـنص ا ال نعتمد ،ـعلى فهمندق كل شًء ـنكون أغبٌاء نص

.نعم للتمٌٌز من كل أرواح ، من كل خداعبتمتعنا بحماٌة غطاء الكنٌسة   

  05: 06قضاة ... " حبك وقلبك لٌس معً كٌف تقول أ" 

وقلبك " بك أح" ان تقول للرب  ال تستطٌع. المبدأ واعكسه على عالقتك بالرب تعال بهذا هذه كانت كلمات دلٌلة لشمشون ،

من  رب فٌه المركز،ال فٌه الرب ملك على كل حاجة ،قسم هو القلب الغٌر من فعالا القلب الذي ٌحب هللا ... لٌس معه بالكامل 

وف ـً لخـد قلبـوح" صلى داوود (  86مز )  ل قلبك ،ـخالله تحٌا وتتحرك وتخدم وتعمل وتبنً عالقات ألنك تحبــــــه من ك

" اسمك  

عمرك سأشبع بالخٌر ك،ـسأسدد كل احتٌاج ك ستكسب كل شًء،ـل قلبـتحبنً من ك عندما... ً ـأتحبن "وم ـالٌ ٌسألكرب ـال

دم الراحة ـوعم ـاأللبة بالهم والتعب ، ـك الملٌئـام قلبـقسـل أك نًمال سلـتع... كـحٌاتبالمجد  أمألس ك ،ـدد كالنسر شبابـوأج

: ه ـل لـك قـل قلبــتعال للرب من ك " هذه كلها ستزاد لك، أنا سأهتم بكل حاجة وولتختبر الحٌاة فٌها  لتختبرعمل ٌدي فٌها



 

 

أرٌد أن أعٌش بقٌة أٌامً  وحده لمخافتك وم أسلمه لك بالكامللكنً الٌة ،ـة غرٌبـاب أللهـً فٌه مذابح كثٌرة فٌه أنصـقلب

...ألحبك من كل قلبً ومن كل نفسً ومن كل قدرتً  

 

 

 

                                                                                               

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 


