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  دراسة الخلوة الشخصية

  صالة الشكر

  عشرة تاسعةالالحلقة 
  

   نشكره على األمور التي نراها شراً  -ب 
ــَدى اْلَجــــاِهَالِت : [َفَقــــاَل َلَهــــا» «10 : 2أيــــوب « � ! َتَتَكلِمــــيَن َكَالمــــًا َكِإْحــ

ِفي ُكل َهَذا َلْم ُيْخِطْئ َأيـوُب ] َأاْلَخْيَر َنْقَبُل ِمْن ِعْنِد اِهللا َوالشر َال َنْقَبُل؟
 »ِبَشَفَتْيهِ 

ـــو 2( � ــــ« )10: 12كــــ ـــُروَراِت ذَ ِلـــ ــــ ــَتاِئِم َوالض ــــ ـــــَعَفاِت َوالشـ ــ ِبالض ــــــر ِلَك ُأَسـ
ــيَقاِت َألْجــــِل اْلَمِســــيحِ  ــ ــا َأَنــــا َضــــِعيٌف . َواِالْضــــِطَهاَداِت َوالض َألنــــي ِحيَنَمــ

 »ٍذ َأَنا َقِوي ئِ نَ َفِحي

ــوَن ِفـــي َتَجـــاِرَب ِاْحِســـُبوُه ُكـــل َفـــَرٍح َيـــا ِإْخـــَوِتي ِحينَ « )2: 1يـــع ( � َمـــا َتَقُعـ
  »ُمَتنِوَعةٍ 

ــــعبة ـــل الظــــــروف الصــ ــــة مثـــ ــة والمؤلمــ ــــا األمــــــور المحزنـــ ـــر هنــ ـــود بالشـــ  ،والمقصــ
فقــدان أحــد مثــل األحــداث األليمــة و   ،واألمــراض، المشــاكل، و الضــيقات الماديــةو 

   .شل في الحياة، أو الفاألحباء
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   ؟لماذا نشكر:  ثالثاً 
  

  )الظروف الصعبة( في الشر –ب 
  

  :شكرنا في الظروف الصعبة يساعدنا أن
   

ا وهذ .نفهملم حتى لو  فيهنطمئن ونستريح و  ،نرى طرق الرب ونفهم مقاصده - 1
    .يمنحنا السالم الحقيقي وسط العاصفة

ــَالِة َوالــدَعاِء َمـــَع  الَ « )7 ،6: 4فــي ( َشــْيٍء ِبالص ــْل ِفـــي ُكــل َتْهَتمــوا ِبَشــْيٍء، َب
ْكِر، ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلـَدى اهللاِ  َعْقـٍل َيْحَفـُظ ُقلُـوَبُكْم وَ . الش ـِذي َيفُـوُق ُكـلَسـَالُم اِهللا ال

  »ِح َيُسوعَ يَرُكْم ِفي اْلَمسِ َكافْ َوَأ
  

  .الشكر يهدئ ويسكن نفوسنا أمام الرب إن
  

أي بالشــكر  .هلصــالحا رادتــه لتتميمهــإونخطــو وفــق  ،أن نتحــرك فــي خطــة اهللا - 2
 . نرى المنفذ الذي أعطاه الرب لنا وسط التجربة

ـــ«) 13: 10كـــــو 1( ــِريةٌ َلــ ـــْبُكْم َتْجِرَبـــــٌة ِإال َبَشـــ ـــن . ْم ُتِصــ الـــــِذي َال  نٌ اَهللا َأِمـــــي َوَلِكــ
ــوَن َفــــ ُبــ ْجِرَبــــِة َأْيضــــًا اْلَمْنَفــــَذ وْ َيــــَدُعُكْم ُتَجرــْل َســــَيْجَعُل َمــــَع الت ــ َق َمــــا َتْســــَتِطيُعوَن َب

  »ِلَتْسَتِطيُعوا َأْن َتْحَتِمُلوا
  

 خضــوعنا للـــرب وٕاعـــالن ثقتنــا فيـــه يعطيـــه الفرصــة الحقيقـــة للتـــدخل مســـتخدماً  - 3
  .فة لتحقيق مقاصده العظيمةاألحداث المختلهذه 

  

ْحُن َنْعَلُم َأن ُكل اَألْشَياِء َتْعَمُل َمعًا ِلْلَخْيِر ِللِذيَن ُيِحبوَن اَهللا نَ وَ «) 28:  8رو (
 ِذيَن ُهْم َمْدُعوَن َحَسَب َقْصِدهِ و ال«  

ـا اُهللا َفَقَصـَد ِبـِه َخْيـ«) 20:  50تك ( رًا ِلَكـْي َيْفَعـَل َكَمـا َأْنُتْم َقَصـْدتُْم ِلـي َشـّرًا َأم
  »اْلَيْوَم ِلُيْحِيَي َشْعبًا َكِثيراً 

وتغيير تأثير  ..في تغيير األحداث مؤثراً  وهذا ما يجعل الشكر عامالً 
  .األحداث علينا لتكون للخير للذين يحبون اهللا
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  نمجد اهللا ونخدمه  - 4

ْم، ِلَكْي َتُكوَن النْعَمُة َوِهَي َياِء ِهَي ِمْن َأْجِلكُ شْ ن َجِميَع األَ ألَ « )15: 4كو 2(
  »ِزيُد الشْكَر ِلَمْجِد اهللاِ تَ  ،َقْد َكُثَرْت ِباَألْكَثِرينَ 

َوَنْحُن َقاِبُلوَن َمَلُكوتًا َال َيَتَزْعَزُع ِلَيُكْن ِعْنَدَنا ُشْكٌر ِبِه َنْخِدُم «) 28: 12عب (
  .»اَهللا ِخْدَمًة َمْرِضيًة، ِبُخُشوٍع َوَتْقَوى

  .م يتمجد في عيوننا إذ نراه المعطي الجواد الحكيم القديرنع �
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
 

 

 

 

 اللقاء في الحلقة القادمةوالى 


