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  دراسة الخلوة الشخصية

  صالة الشكر

 عشرونالالحلقة 
  

  ؟يعطلنا عن الشكر الذي ما:  رابعاً 
  

  االتجاه األناني في الحياة والفكر - 1
  

فــنحن ال نســر إذا  ،وهــذا يجعلنــا ال نقبــل إال مــا نريــده نحــن ومــا ننتظــره ألنفســنا
لخدمة الرب  أكثرمع أن خسارتنا لهذه الشيء تعطينا إمكانية  خاصاً  فقدنا شيئاً 
  ).10: 12كو 2(وتمجيده 

  

  لألمور النظرة المادية  - 2
  

وال نستطيع أن  ًا،مادي تقييماً م األمور نقي  ألننازن عليها إذ نفرح باألشياء ونح
   المقاصد الروحية التي تختفي وراءها ىنر 
ْحـُن َغْيــُر َنـاِظِريَن ِإَلـى اَألْشــَياِء التِـي تُـَرى، َبــْل ِإَلـى الِتــي َال نَ وَ « )18: 4كـو 2(

  »َأَبِديةٌ فَ ُتَرى َألن الِتي ُتَرى َوْقِتيٌة، َوَأما الِتي َال . ُتَرى
  
   عدم فهمنا لطرق الرب - 3

  

، منا الرب على أشياء لم يصنعها هو، لكنه فقط سمح بهافكم من المرات لُ 
بين التجربة التي من إبليس واالختبار أو التأديب الذي من  فأختلط األمر علينا

  . الرب
  

 الكنيسة ا�نجيلية بقصر الدوبارة
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  ؟شكرال علىيساعدنا  الذي ما :خامساً 
  

   الثقة في الرب - 1
  

  )10:  10، يو 3: 31ر إ(نه يريد لنا األفضل  ألنا  محبتهفي  -أ  
ــــهفــــي  -ب  ــه الفائقــــة إالمتناهيــــة  حكمت ــنع األفضــــل فــــي قدرتــ                                                نــــه يختــــار ويصــ

   )3: 2 كو(نحونا 
مــز (» .ُمْرَتِفَعــٌة َيِميُنــكَ . َقِويــٌة َيــُدكَ . َلــَك ِذَراُع اْلُقــْدَرةِ « قدرتــه وســلطانهفــي  –ج 
89 :13(  
: 8رو (» ُكل اَألْشَياِء َتْعَمُل َمعًا ِلْلَخْيِر ِللِذيَن ُيِحبوَن اهللاَ  « في مواعيده -د 

28(  

 

   معرفتنا بطرق الرب - 2
  

م مــن المــرات تكــون هــذه فكــ ،وهنــا نريــد أن نوضــح بعــض النقــاط الهامــة والبســيطة
   :األمور الصعبة واألليمة نتيجة

  )7: 6غل (فنحن نجني ما زرعناه  ،أخطائنا �
  )11، 6: 12عب (تأديب الرب لنا أي تقويمه لحياتنا  �
  )2، 1: 22تك ( يماننامن الرب إل) امتحان(اختبار  �
   )13:  1ع ي ،12، 7: 1أي ( ) إبليس ( من المجرب ، تجربة للشر �

  

ــة كمــــا ســـمح الــــرب للشــــيطان أن يجــــرب  األخيـــرة، حالــــةوفـــي هــــذه ال يســــمح اهللا بالتجربــ
ِمــَن اآلِكــِل َخــَرَج « :لكنــه فــي نفــس الوقــت يتحــرك ليســتخدم هــذه التجربــة لخيرنــا ،أيــوب

بــل  ،فليســت كــل األشــياء للخيــر ،)14: 14قــض ( »َأْكــٌل َوِمــَن اْلَجــاِفي َخَرَجــْت َحــَالَوةٌ 
ْحُن َنْعَلُم َأن ُكـل اَألْشـَياِء َتْعَمـُل َمعـًا ِلْلَخْيـِر ِللـِذيَن نَ وَ « للخير للذين يحبون اهللا تعمل معاً 
ـــا اُهللا «خوتــه قــال يوســف إل، وكمــا )28:  8رو( »ُيِحبــوَن اهللاَ  َأْنــُتْم َقَصــْدتُْم ِلــي َشــّرًا، َأم

  ) 20: 50 تك(» َفَقَصَد ِبِه َخْيراً 
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لـه حتـى يحقـق مشـيئته الصـالحة وســط ن نصـبر أمنـا أن نثـق فيـه و  الـرب ينتظـر ،لـذلك
  .كل هذه العواصف والرياح المضادة

الِذي َوَعـَد » ِإْكِليَل اْلَحَياةِ «ُطوَبى ِللرُجِل الِذي َيْحَتِمُل التْجِرَبَة، َألنُه ِإَذا َتَزكى َيَناُل « -
  . )12: 1يع (» ِبِه الرب ِللِذيَن ُيِحبوَنهُ 

ــيَقاِت َلــْيَس َذِلــوَ « - ــيَق ُيْنِشــُئ َصــْبراً  ،َك َفَقــْط َبــْل َنْفَتِخــُر َأْيضــًا ِفــي الض الض َعــاِلِميَن َأن، 
ْبُر َتْزِكَيةً وَ  ْزِكَيُة َرَجاءً  ،الص4، 3: 5رو(» َوالت(   
  

  :ةالقاسي التجاربونحن نستطيع أن نجد ما نشكر عليه وسط 
  

َهــا َأَنــا َمَعُكــْم ُكــل وَ « :لنــا ذلــك، كمــا أكــد ن اهللا معنــا ويقــف بجوارنــاألنشــكر  -1
  )20: 28 مت( »ْهرِ د ِقَضاِء الاَألياِم ِإَلى انْ 

   .)28: 8رو (له مقاصد عظيمة  ألن نه يسمح بالتجربة لخيرنانشكر أل-2
ــه الصـــالحة إوســـيتدخل لتحقيـــق  ،ن ســـلطانه فـــوق كـــل ســـلطاننشـــكر أل-3 رادتـ

ــــة ــــية الكاملـــ ــــ« :المرضـــ ــــل ُســـ ـــــي ُكـــ ــ ــــَع ِإَل ـــــي الُدِفـــ ــــْلَطاٍن ِفــ ـــ ـــــس ــ   »اَألْرضِ  ىَماِء َوَعَل
  ).18: 28مت ( 
   
  اللقاء في الحلقة القادمةوالى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


