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  دراسة الخلوة الشخصية
  صالة الشكر

 عشرونالو  الحادية الحلقة
  
  

  ؟نشكر ذابما :سادساً 
   

   )20، 19: 5أف ( ، انظر أيضاً )1: 9مز (»َأْحَمُد الرب ِبُكل َقْلِبي« بقلوبنا �
 ،)3: 63مـــز (»َشـــَفَتاَي ُتَســـبَحاِنكَ . َألن َرْحَمتَـــَك َأْفَضـــُل ِمـــَن اْلَحَيـــاةِ «  ناهبشـــفا �

 »َفْلُنَقـــدْم ِبـــِه ِفـــي ُكـــل ِحـــيٍن ِللـــِه َذِبيَحـــَة التْســـِبيِح، َأْي َثَمـــَر ِشـــَفاٍه ُمْعَتِرَفـــٍة ِباْســـِمهِ «
  )15:  13عب (
 عن طريق عطايانا ونذورنا �

  )12: 56مز ( »ُأوِفي َذَباِئَح ُشْكٍر َلكَ . َاللُهم َعَلي ُنُذوُركَ «
وَذا َوِمْن َحَواَلْي ُأوُرَشـِليَم َوِمـْن َأْرِض ِبْنَيـاِميَن َوِمـَن السـْهِل َوِمـَن َوَيْأُتوَن ِمْن ُمُدِن َيهُ «

اْلِجَباِل َوِمَن اْلَجُنوِب َيْأُتوَن ِبُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َوَتْقـِدَماٍت َوُلَبـاٍن َوَيـْدُخُلوَن ِبـَذَباِئِح ُشـْكٍر 
 ب26: 17ر إ( ». ِإَلى َبْيِت الر(  

  
ــيح آلنحــــن نشـــــكر ا  َأْشـــــُكُر ِإَلِهـــــي الً و أَ  « )17: 3، كـــــو 25: 7،  8: 1رو(ب بالمســـ

   »ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ِمْن ِجَهِة َجِميِعُكمْ 
إلى اهللا حتى في شكرنا له واعترافنا بفضله في شـخص ربنـا يسـوع واسـتحقاقه  مننا نتقدإ

َلـْم ُيْشـِفْق َعَلـى لـِذي اَ «) 32: 8رو( يء، كمـا جـاء فـيألنه فيه قد وهب لنا كـل شـ ،هو
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لقـد صـار لنـا فــي . »اْبنِـِه َبـْل َبَذَلـُه َألْجِلَنـا َأْجَمِعــيَن َكْيـَف َال َيَهُبَنـا َأْيضـًا َمَعـُه ُكــل َشـْيٍء؟
   .المسيح جراءة الدخول إلى محضر اآلب

  

 مواقف من الكتاب   :ابعاً س ����

ائق التي ثالثة أمثلة واضحة من الكتاب تعبر بطرق مختلفة عن تلك الحق نذكر
  :ذكرناها

   أيوب •
  ن ما اجتازه أيوب من خسارة مادية ومعنوية بل ومن مرض أيضاً إ

  .يجدف على اهللاف ،تجربة من الشيطان إلفساد حياته الروحية ىلم يكن سو  -
ن اهللا يسمح بالتجربة لكنه ال يجربنا إف، بسماح من اهللا هذه التجربة كانت لكن -

َذا ُجرَب ِإني ُأَجرُب ِمْن ِقَبِل اللِه، َألن اللَه َغْيُر ُمَجرٍب َال َيُقْل َأَحٌد إِ « :بالشرور
   )13: 1يع ( »ِبالشُروِر، َوُهَو َال ُيَجرُب َأَحداً 

 :لكنه يجعل مع التجربة أيضا المنفذ ،ال يدعنا نجرب فوق ما نحتمل كما أن اهللا -
َق َما وْ الِذي َال َيَدُعُكْم ُتَجرُبوَن فَ  نٌ َوَلِكن اَهللا َأِمي. ةٌ ْم ُتِصْبُكْم َتْجِرَبٌة ِإال َبَشِري لَ «

: 10كو1( »َبْل َسَيْجَعُل َمَع التْجِرَبِة َأْيضًا اْلَمْنَفَذ ِلَتْسَتِطيُعوا َأْن َتْحَتِمُلوا ،َتْسَتِطيُعونَ 
13(.  

 ن هــوإ ،يــوبقصــد الــرب مــن وراء ذلــك البركــة الروحيــة لحيــاة أ ،وفــي نفــس الوقــت -
ِبَسْمِع اُألُذِن َقْد « :في نهاية سفر أيوب عندما قال أيوبهذا ويتضح  .ثبت في التجربة

كانــت النتيجــة النهائيــة هــي عمــق  .)5: 42أيــوب ( »َســِمْعُت َعْنــَك، َواآلَن َرَأْتــَك َعْيِنــي
  . الشركة مع الرب، وعمق االختبار الروحي في حياة أيوب

  
  يوسف  •
عنــدما بيــع و  ،فــي الجــب لقــيأُ عنــدما ( لمعانــاة الــذي اجتــازه يوســفن طريــق األلــم واإ
لـم ) وفـي النهايـة فـي بيـت السـجن ،في بيت فوطيفـار عندما صار عبداً و  ،سماعيليينإلل

الطريـق ولـم يتمـرد علـى إلهـه بـل كـان  طـولبكمالـه  متمسـكاً كـان  بسبب ذنبـه، فقـديكن 
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اسـتخدم  ولكنـهيحسـدونه ويبيعونـه  إخوتهاهللا لم يجعل  .نتيجة لشر الناس وحقدهم عليه
وهكـذا وصـل بـه إلـى عـرش  ،هذه األمور كلها لتحقيق مقصده العظـيم فـي حيـاة يوسـف

 اهللا ال يحمينـا دائمـاً إن  .مـن المجاعـة وٕاخوتـهفرعون ملك مصر لينقذ به شـعب مصـر 
ـا اهللاُ « :للخيـر يحــول شـرهم لكنـه ،مـن شـر اآلخـرين َفَقَصـَد بِـِه َخْيــرًا، َأْنـُتْم َقَصـْدُتْم ِلــي َشـّرًا، َأم 

  . )20: 50تك ( »ِلَكْي َيْفَعَل َكَما اْلَيْوَم، ِلُيْحِيَي َشْعبًا َكِثيراً 
  
 بولس •

   

لكـن  ،كان يمكن أن تكون سبب شقاء لحياتـهفي الجسد رب بها بولس التي ضُ التجربة 
بهــا ن الــرب قصــد أو  ،رفــع عنــه أدرك أنهــا فــي إرادة اهللاجلهــا لكــي تُ أمــن  ىعنــدما صــل

  . بها وراً ر وس طفر فرحاً ف ،لحياته وخدمته خيراً 
ُأْعِطيُت َشْوَكًة ِفي اْلَجَسِد، َمَالَك الشـْيَطاِن، ِلَيْلِطَمنِـي  ،ِت َئال َأْرَتِفَع ِبَفْرِط اِإلْعَالَنالِ وَ « :لحياته خيراً 
 7: 12كو 2(.»َأْرَتِفعَ  ِلَئال(   
ْعِف ُتْكَملُ تِ ْعَمِتي، َألن ُقو َتْكِفيَك نِ : اَل ِليقَ فَ « :لخدمته خيراً  9: 12كو 2( »ي ِفي الض(.   

   :لذلك هتف يقول
يَقاِت َألْجِل اْلَمِسيحِ ذَ لِ « ُروَراِت َواِالْضِطَهاَداِت َوالض َتاِئِم َوالضَعَفاِت َوالش ِبالض ـي ِحيَنَمـا . ِلَك ُأَسرَألن

   )10: 12كو 2( »ٍذ َأَنا َقِوي ئِ نَ َأَنا َضِعيٌف َفِحي
  

  : ماذا نقول لو تكلمنا عن الرب يسوع الذي ،وأخيراً 
   »َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها، َوَأْوَجاَعَنا َتَحمَلَها« -
  )5، 4: 53ش إ( »َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق َألْجِل آَثاِمناَوُهَو « -
  

  اللقاء في الحلقة القادمةوالى 
  


