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  دراسة الخلوة الشخصية
  صالة الشكر

 السابعة عشرةالحلقة 

  

   ؟نشكر ى ماذاعل: ثانياً 

: 5 فأ(» يِح، ِللِه َواآلبِ سِ اِكِريَن ُكل ِحيٍن َعَلى ُكل َشْيٍء ِفي اْسِم َربَنا َيُسوَع اْلمَ شَ «
20 (   

تـس 1(» ي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِمْن ِجَهِتُكمْ اْشُكُروا ِفي ُكل َشْيٍء، َألن َهِذِه ِهَي َمِشيَئُة اِهللا فِ «
5 :18(   

   .كل حين ..يءفي كل ش .. يءوهكذا يوضح لنا الكتاب أن نشكر على كل ش
  أكثرتوضيح بوسنحاول عرض هذه الفكرة 

  

  نشكر في الخير –أ 
. جــل رحمتــه ومحبتــه وأمانتــهأمــن و  ،جــل صــفاته التــي تتعامــل معنــاأنشكر اهللا من  -1

ــذا  ــه العظـــيم بالويكـــون هـ ــبيح والســـجود لشخصـ وقـــد تناولنـــا هـــذا الموضـــوع فـــي (تسـ
  ).التسبيح والسجود

 ،ر عنهـاعبـالعطيـة التـي ال يُ  ؛جل ما صنعه معنا فـي المسـيح يسـوعأنشكر اهللا من  -2
، 14-1:1أف ( ومــا دعانــا إليــه فــي ابنــه أن نصــير أبنــاء وورثــة وشــركاء طبيعتــه

  . )15، 5: 9كو 2
  ..ياهاإالروحية والمادية التي وهبنا ويهبنا  جل عطاياهأنشكر اهللا من  -3

  
  
  

 ية بقصر الدوبارةالكنيسة ا�نجيل
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   الروحية مثلالعطايا  �
  )18: 14كو 1(  عطية الروح القدس �
  ) الكتاب المقدس ( كلمة اهللا  �
  )57: 15كو 1(   االختبارات الروحية والنمو الروحي �
  )24: 16يو (   استجابة الصالة  �
ـــي الخدمـــــة  � ،  9:  3 ،13: 2، 2: 1تـــــس 1، 3: 1فـــــي (الثمـــــار فــ

   )14:  2كو 2، 12: 1تي 1
  

 المادية مثل العطايا  �
  

   الخ.....من شمس وهواء وجمال ..الطبيعية  �
ــــة  � ـــة والعنايــ ــــور (الحمايـــ مثــــــل  ،)142، مزمــــــور  5،  2: 103مزمــ

   ).6: 8مزمور (الطعام  
   .تكويننا بكل ما يحوي من إمكانيات ووزانات ومواهب �

  

   ؟لماذا نشكر:  ثالثاً 
  في الخير -أ 
  

ن   إ و  .ن اهللا مستحق أن نشكره على كل ما فعله من أجلنا وما يهبه لناأل .1
ا نذلك سنكون سالبين لهذا الحق من صاحبه، وهكذا بالشكر يعلم لم نفعل

  .حقهذي حق اهللا أن نعطي لكل 
فكم من المرات لم نر سوى  ،اليد المعطية ىالشكر يعطينا الفرصة أن نر  .2

رؤيتنا للمعطي من خالل عطيته وتمتعنا بينما  ،ال بهاإالعطية ولم نتمتع 
تلذذ نلهنا العظيم و إأن نعاين الشكر  يمنحنا  وعليه، .به أعظم وأروع بكثير

 .به في كل عطاياه وهباته
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  نمجد اهللا ونخدمه . 3
َياِء ِهَي ِمْن َأْجِلُكْم، ِلَكْي َتُكوَن النْعَمُة َوِهَي شْ ن َجِميَع األَ ألَ « )15: 4كو 2(

  »ِزيُد الشْكَر ِلَمْجِد اهللاِ تَ  ،ُثَرْت ِباَألْكَثِرينَ َقْد كَ 
َوَنْحُن َقاِبُلوَن َمَلُكوتًا َال َيَتَزْعَزُع ِلَيُكْن ِعْنَدَنا ُشْكٌر ِبِه َنْخِدُم «) 28: 12عب (

  .»اَهللا ِخْدَمًة َمْرِضيًة، ِبُخُشوٍع َوَتْقَوى
  .يم القديرنعم يتمجد في عيوننا إذ نراه المعطي الجواد الحك �
ويتمجد في عيون اآلخرين ممن يسمعوننا نعترف بفضله وما صنع  �

  .في حياتنا
شاكرين غير و  ،حياتنا في سالم وسط كل ضيق نوعندما يرو  �

 .عن سر الرجاء الذي فينا نامتذمرين يسألون

 

  والى اللقاء في الحلقة القادمة


