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                                       06قضاة 

 من الخزي إلى المجد 
 

  :لى قوة اللــه قوة القٌد ٌحتاج ا  -0 

06:06قضاة  ". ضاقت نفسه الى الموتاٌقه بكالمها كل ٌوم وألحت علٌه ، ولما كانت تض "  

 ه عاجزا  ـد نفسة وجً بالخطٌه الوقتم تمتعأماة ،ه مع دلٌلإلٌها شمشون فً عالقت التً وصلهذه هً الحالة ....ضاقت نفسه إلى الموت

.على الرغم من درجة الضٌق الذي وصل إلٌه فً عالقته معها عن رفضها والتحرك بعٌدا عنها  

 " وة هللاـبق ٌمانكم بحكمة الناس بلٌكون إ لكً ال روح والقوةـبل ببرهان ال ،بكالم الحكمة االنسانٌة المقنع  كالمً وكرازتً لم ٌكونا" 

(  5 – 4:  3كو  0)   

لى د وٌحرر إم كل قٌادر أن ٌحطم القـعنده إٌمان بإلهه العظٌـك لهذه القٌود مهما كانت ،بولس كان عنده إٌمان بقوة هللا المؤٌدة له فً ف

ه المحرر نكون ـاإلل ه الشافًـنتكلم مع النـاس عن اإلل عندماح ،وة الروـكم نحن بحاجة كخدام أن نصلً كً نكون مؤٌدٌٌن بق...  التمام

.ال لكالم الحكمة البشرٌة المقنع  ٌدٌٌن بمسحة الشفاء وقوة التحرٌر،مؤ  

:تعال للرب الٌوم قل له و عندك قٌد فً حٌاتك أتعبك أذلكل  

.لن أطلقك إن لم تباركنًالمغٌرة والمحررة ، أرٌد أن أتالمس مع قوتك ...وفـقٌد الخد النجاسة من قٌررنً ـالمسنً ح  

  :صار شمشون كأحد الناس  -3 

ف وأصٌر ـضعً وأـارقنً قوتـفإن حلقت تف, ن بطن أمً ـر هللا مـل موسى رأسً ألنً نذٌـلم ٌع: ال لها ـوق فكشف لها كل قلبـه ،"   

07:  06قضاة  ".كأحد الناس  

. وقوة هللا لن تعمل فٌك  ًلو إنت شخص عاٌش كبقٌة الناس فأنت مؤمن ضعٌف تحٌا خارج مشٌئة هللا والقصد اإلله   

06: 07ٌوحنا  "لٌسوا من العالم كما أنً أنا لست من العالم "   

 ه ،ـأفعاله ومختلف فً ردود اهتماماته وشكله ،ً مختلف ف لف فً سلوكه وأفكاره ،مؤمن مخت المؤمن الحقٌقً لٌس من العالم بل هو

. مؤمن منفصل عن العالم ومخصص للرب  

09: 05ٌوحنا  ".أنا اخترتكم من العالم  "   

.وة هللا للكنٌسة أن تكون جماعة خارجة من العالم ومرسلة إلى العالم لتربح النفوس وتشهد عن محبة المسٌحـدع  



 ا ازدادـكلمد الرب أي ـرب ولمجـة للـا مخصصـً كلهرٌس ؟ أي حٌاتما معنى التك.. ."نذره د ـا فقـد الناس عندمــر كأحاشمشمون ص"

.ٌح عٌش الخطة بشكل أعمق و العكس صحالمؤمن فً حٌاة تكرٌسه للرب كلما ازداد فً القوة واستطاع أن ٌ   

 

   :م لما رآه الشعب مجدوا إلهه -2 

34:  06قضاة  "دفع إلهنا لٌدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتالناقد : ألنهم قالوا ,ولما رآه الشعب مجدوا إلههم  "  

ة اـكـم من المخـزي أن تتحول حٌ .ون ـد الشعب آلهتهم دجــد لكن بسببه مجـة المجـادعو لٌخلص الشعب ولٌعٌش حٌـان مـشمشون ك 

.المؤمن بسبب الخطٌة إلى تمجٌد الشٌطان وتجدٌف على اسم الرب القدوس   

30:  26حزقٌال  جاؤوامً القدوس الذي نجسه بٌت إسرائٌل فً األمم حٌث فتحننت على اس"   

! هل حٌاتك تمجد الرب أمام الناس أو ٌزدادوا اقتناع أنهم لٌسوا بحاجة إلى هللا الذي فٌك؟ اعمل وقفة ،  

32:  3رومٌة  "أبتعدي الناموس تهٌن هللا ؟ ,الذي تفتخر بالناموس  "  

ً بٌتً مع ـعن كل مرة عثرت فٌها آخرٌن إن كان ف ك كان ٌهان بسببً ،ـل مرة اسمـسامحنً عن ك: ه ـال للرب من كل قلبك قل لـتع

احفظنً لتكون  ون وخداعـعن كل خبث حسد تملق تل ,ذب والتواءـسامحنً عن كل كالمً فً ردود أفعالً ،ـفً شغلً فً ك أوالدي ،

.من جدٌد باسم الرب ٌسوع  أخطائًعال عالج ت، أرٌد أن أعٌش لمجدك ،  ضحٌاتً نور للعالم وملح لألر  

 

:تبر شمشون من أحد أبطال اإلٌمان الرب اع -4  

ط ذه المرة فقـه هـذكرنً وشدددنً ٌا اللٌاسٌدي الرب ، أ: الـا شمشون الرب وقفدع"  ...المفتاح هو إٌمان شمشون بإله كل نعمة  

38:  06قضاة  "فأنتقم نقمة واحدة من عٌنً من الفلسطٌنٌن   

إٌمان  لدٌهن كان ـلك ، لنهـاٌة اقتلعت عٌنٌهفقد المسحة والـدعوة والخطة االلهـٌة وفً ا أ وعوج المستقٌم ،ـعلى الـرغم من أنه أخط

ة سٌسمعه سٌقبله لن ٌخذله إٌمان بأن إله كل نعمه مكان ، أن لـن بإٌما ادر أن ٌنتشله من كل ما هو فٌه ،باالله الذي ٌبرر الفاجر الق

.ه فً حٌاتهـل ما فعلـر من كـه أكثـا بموتـة ٌصٌب فٌهـة جدٌدة تعوٌضٌـه بداٌـه فرصة أخرى وسٌبتدأ معـوسٌمنح  

الرسالة إلى كل شخص أضاع حٌاتـه فً الخطٌة ... آمن معً بإله كل نعمة الموجود من أجلك تعـال وارم نفسك علٌه ، لـن ٌخـذلك 

إلهك  ..ك من مسحتك وخدمتك ،الٌوم تقدر أن ترجع وبقوة ـضاعت من قوت حٌاتك ،ضاعت من شبابك من لو فً سنٌن ...ألنه ٌحبك 

ادر أن ٌنهً ـآمن بإلهك الق..صوت إبلٌس المشتكً ال تستسلم  قـاوم دة بالنعمـة الغنٌـة ،ـإلـه التعوٌضـات إله الفرص والبداٌات الجدٌ



أنت فً المسٌح  ً المسٌح ٌسوع ،ـم فـللذٌن ه اآلن ةـء من الدٌنونال شًد إذ ـاة المجل صورها مهما كانت لتحٌا حٌأزمنة الضعف بك

.تتأمل فٌها ات والقدٌمات التذكر األولٌتعود ال  ة قد مضت ،خلٌقة جدٌدة األشٌاء العتٌق  

 

: تعال إلى الرب قل له  

عوض وة وستـك ستؤٌدنً بالقـوأثق أنتسمعنً  أنت إلهً تحبنً ك وبنعمتكفٌنً أعلن إٌملكن بسبب نعمتك الغنٌة لن أجازى ،  أخطات

ل فترة ـعن كر وتعوٌضً ـً بثمر كثٌـً آلتوقت المتبقـاء وستستخدمنً فً الوى السمستفتح ك ، ا الجرادكلهً أـم والسنٌن التاعن األٌ

.حٌاتً ستكون من الخزي إلى المجد  ، كل ما سلب ٌسترد سبعة أضعاف، ضعف  

 


