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 لســــت لــذاتً 

. الزب مع عالقته في الشعة هاـإلي لـوص التي داراإلنح ةدرج عن ( 17-76-75-74ضاة ق)  اتـصحاحاإل ذهـه دثتتحـ  

    : المزحلة هذه ته تميزت ما

:ٌحارب بعضه بعضأً  فٌها الشعبأعداء و عدم وجود -7  

 اآلخر ده ٌحارب بعضه بعضاٌ وٌهلك بعضهـجن ا بدل أن ٌركز طاقته فً مواجهة عدوه الحقٌقً مملكة الظلمة ،ـمرحلة نرى الشعب فٌه

ال نسلك ن م من المحزن أـك خوتنا فً جسد المسٌح وننسى عدونا األول إبلٌس ومملكته ،المحزن أن تكون طاقتنا موجهة ضد أكم من 

.عالقتً بالرب وما مدى صحتها ة الحقٌقٌة الغٌر مزٌفة التً تظهر درجة المرآ هًطرٌقة تعاملً مع األخرٌن .فً المحبة   

... 71: 3فسس أ "مع أجناد الشر الروحٌة فً السماوٌاتاء والسالطٌن مع والة العالم ، بل مع الرؤس محاربتنا لٌست مع دم ولحم"   

ً ـة التمع األرواح الشرٌر حربً دائما مع إبلٌس ... حمـن معاركه لٌست مع إنسان، لٌست مع دم ولدائماٌ أعلم المؤمن الروحً الٌقظ ٌ

 انونـن قخذ حقك بالقوة بذراعك لكقانون العالم ٌشجعك على أ .وتأسر كثٌرٌن فً قٌود فً سالسل وسجون تعمً أذهان غٌر المؤمنٌن

حول له اآلخر، الرب لم ٌتركك للضعف البشري بل علـى خذك األٌمن  من لطمك, ٌسٌؤون إلٌـك  حسن للذٌنك، أبارك العنٌ: هللا ٌقـول 

م رجاء المجد تعال إلٌـه سٌمنحك القوة لتقف ضد أعمال الجسد ضد اإلنسان العتٌق لتسلك القوة ، المسٌح فٌكمنحك الروح القدس روح 

. فً المحبةو بالروح   

:عٌنٌهكل واحد ٌعمل ما ٌحسن فً  -1   

  12:  17 ضاةق" كل واحد عمل ما حسن فً عٌنٌه . فً تلك األٌام لم ٌكن ملك فً إسرائٌل " 

 هللاه وال لقوانٌن ـالل لقٌادة لرغباتها ومٌولها ، تحٌا لنفسها ، قراراتها لٌست خاضعة بمزاجهاالسمة الشائعة فً هذا الزمن ناس تحٌا 

.والنتٌجة انها ستؤذي نفسها ومن حولها  

 " هو مات من أجل الجمٌع كً ٌعٌش األحٌاء فٌما بعد ال ألنفسهم ، بل للذي مات من أجلهم وقام "  1 كو 2 : 72

الملك والسٌد الوحٌد على حٌاتـك ؟ هـل عنـدك استعداد أن تسـلم كل شًء لـه وأن تفعل مشٌئته مهما كانت ؟ هل الرب   



ومازالت محتفظة ا رٌدهالتً ت اءشٌمع الرب مسلمة له األ اً ـتحٌا جزئٌه ، ل لالك فً ناس ترٌد الرب لكنها على غٌر استعداد أن تسلم

  . اجدهن من اضاع حٌاته من اجل الرب ومور أخرى لذاتها ، غٌر مدركة أبأ

  6: 71رومٌة "  لهذا مات المسٌح وقام وعاش لكً ٌسود على األحٌاء واألموات" 

ومشكلة فً تملٌكه ؟  جد صعوبةا نلماذلكن ... لٌملك بالحب   

 ًـٌكفا ـمخوف ا من الـعندنه ،ـاتو صاحب قرارٌعود إلى أننا نشأنا فً عائالتنا ومجتمعاتنا على أن االنسان هو سٌد نفسه السبب _  

.عنا عالمٌن أنه سٌتصرف بأنانٌة واستغالل أن نسلم حٌاتنا لشخص ونجعله ٌقررلٌمنعنا من     

  ...لنا  الرب أٌضاٌ ألننا ال نثق فً حب_  

ن اـذي ٌمؤلك باألمـه المطلق الاطلب ان تتالمس مع حب، موحاتك مٌولك رغباتك ردود أفعـالك ك طـكل أحالمعنده ضع ال إلى الرب ــتع

...وتدع الحق ٌحررك ك لٌست لك ، هو ٌدعوك أن تعٌش الحق ـ، حٌات وبثقـة فتسلمه دون خوف أو قلق  

. ال مسبوك فاآلن أردها لكـل تمثـً لعمـدي البنـاٌ قدست الفضة للرب من ٌـتقدٌس: ه ـت أمـ، فقال فرد األلف والمئة شاقل الفضة ألمه" 

  2 – 3:  74قضاة "   فرد الفضة ألمه وأعطتها للصائغ فعملها تمثاالٌ متحوتاُ وتمثاالُ مسبوكاُ وكان فً بٌت مٌخا  

ال الكثٌـر من ـذا حـعن قانون الكتاب المقدس ، وهدة ـبمزاجها بطرٌقة بعٌأرادت األم أن تقدس الرب :  ء لٌس بحسب فكـر هللاعطـا_ 

.البعٌدة عن كلمة هللا  ستحساناتهمالو لمشاعرهم المؤمنٌن ، عطاءهم خاضع لقوانٌنهم  

. وفً تلك األٌام لم ٌكن ملك فً اسرائٌل . وكان للرجل مٌخا بٌت لآللهة ، فعمل أفوداٌ وترافٌم ومؤل ٌد واحد من بنٌه فصار له كاهناُ " 

  3 – 2:  74قضاة " كان كل واحد ٌعمل ما ٌحسن فً عٌنٌه 

.أوالده كاهناُ علٌه لآللهة ووضع أحد أراد االبن أن ٌعبد هللا على طرٌقته ، فعمل بٌت : عبادة لٌست بحسب فكر هللا _   

إلى أي مدى قراراتك ماشٌة  هللا ؟  ؟ إلى أي مدى عبادتك خاضعة لقوانٌنه ـاللإلى أي مدى أسلوب حٌاتك متفق مع كلمة : سؤال مهم 

 فً انسجام مع الكلمة ؟ 

 

:تعال للرب واعلن إٌمانك بعمل الروح القدس ، قل له   

ال انزع كل ما ٌعطل أن أعٌش للذي مات ــاتً لك بالكامل ، تعـإبلٌس من خاللها أن ٌمنعنً من أن أسلم حٌحررنً من كل أكاذٌب نجح 

من قسوة ، ن ـذاء اآلخرٌـمن إٌ أن أحمً نفسًت كثٌراٌ ـ، حاول ك لًــان فً حبـل خوف وعدم إٌمـال حررنً من كـمن أجلً وقام ، تع

. مسنًلٌ ترب من ٌدكالعدو ال ٌستطٌع أن ٌقمن المستقبل المجهول وغاب عنً أن الظروف   

ٌ ٌة بل المشجعة المعز ال أعود أقبل فقط كلمتكأمام حقك الذي ٌحرر ، أضعها حٌاتً  ... عندك أنا جاي الٌوم ن ـ، لٌك كلمتك المبكتة أٌضا

م ـً تحكـد أمورك هً التـكان أرٌ، تعال خلصنً من كل أمر ال ٌتماشى مع كلمتك مهما والحق الوحٌد على حٌاتً  المطلق لها السلطان



لؤلبد ، كرسنً  علً واملكاجة فً تعال جدد كل ح امنحنً القوة لكً اعمل ما ٌحسن فً عٌنٌك ،كعبد لك عبداٌ للحب  أرٌد أن أحٌا, فً

.لك ألحٌا ال للذاتً بل للذي أحبنً وأسلم نفسه ألجلً   

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


