
الر٣٤ـالة س    
 

  اشكـروااشكـروا
 

(Arabic - Give Thanks) 

 
 واواشكرشكراا:  اليوم موضوعهاإلينا رسالة اهللا :أحبائى

 

 مؤمنى بولس الرسول األولى إلى رسالِةوِمنالثامن عشر ِم تسالونيكى نقرأ العدد األصحاح الخامسن : 
 

 ١..""كمكم جهِت جهِتننسوع ِمسوع ِم ي يسيحسيح هذه هى مشيئة اهللا فى الم هذه هى مشيئة اهللا فى الم ألن ألن....ءء شى شىشكروا فى كّلشكروا فى كّلاا""
 

أنا : ه بالقول نجيب أن.كيف حالك؟: ة بالقولالتحي األشخاص ه إلينا أحدج إذ و..نا بالشرقعتدنا فى بالِدا 
هللا بخير والحمد..وإذا قد األصدقاِءم ِخ إلينا أحد دة مام نا بقولهجيب بالشكر فينا إليههتوج :أما فى البالِد.. هللالشكر  

 اسم ترديد رون ال يكرفى تحياتهم همإنّ. .ينغربيال  مع نتعامُل ونحننستخدم أساليبهم فى التخاطِب  فنحنغربيةال
 . ونتحاشى أن نتقبله لذواتنا..هللا  الشكر والحمد على تقديمدائماً حرصنا نفى بالِدف ..كما اعتدنا نحن  جّل جاللهاهللا

 هللا يوقظ الحمدو هللا  الشكر: قولنا إال أن..ين أيضاًنقول كما هو الحال عند الغربي مانعنى   األحيان البعضولكن 
اَهللاذاكرتنا أن شكر وحمٍد لكّل مستحقّ وحده ..كبشر  فنحن داودنا النسيان لذا يقوُل طبيعِتِمن  فى مزمورهالنبى  

 ٢."هِِهناِتناِتسسحح   كّل كّلىىتنستنس   وال والى الربى الربنفِسنفِس  ى ياى يابارِكبارِك": الثالث بعد المائة
 

 إنالشكر تعبير عن اس إحس   عنبيِمنالقلب ..وإذا لم يتوفر هذا اإلحساس عجز اللسان التعبير أو  عن 
 ركدي  لماذا ال ولكن.. نعمة اهللا عليهنسان اإلركد يلم مايتم   بالشكر ال بواجبحساسواإل.. زيفاً مالتعبير كان
  إدراك المعرفة الحقيقية وبالتالى معرفة اهللاه وعالج جهٍلا عنإم) ١( :ن اثنيِمن سبب : اإلجابة. اهللا؟ نعمةنساناإل

 تسمع والعين م فالم بص األذن سلطان إبليس الذى يصيب تحتَ اإلنسانوقوعنتيجة إما و) ٢( ..ناإحساناته علي
 بتْخص الذى أ الغنىد المسيح عن السي الذى ضربهمثلبال درا و كم..درك فال ياوٍةغبب ترى والذهن عمى فالب

 هذه  هذه غبىغبى  يايا" : له اهللافقاَل. " كثيرة كثيرةضوعة لسنينضوعة لسنينووة مة م كثير كثيرراتٌراتٌ خي خينفسى لِكنفسى لِك  يايا" :ه بالقول نفسثُحد وأخذ يمزرعته
الليلة تطلبالليلة تطلبنفس ِمنِْمنْك ك  نفسكفهذِه فهذِهك التى أعد دتها ِلدتها ِل التى أعدنمن؟؟ تكون تكونم".لم ي لماع ها ِن أنّلمسكينعماهللا فلم ي قدعلى ِن ِهللا شكراًم ٣.ِهِمع 

 

  شكروا فى كّلشكروا فى كّلاا": الرسول بولس يقول  لماذا ولكنعلى ِنعِمِه  اَهللا نشكر أنجِبِمن الوا: ُلاءتسقد نَ 
 : يقول لماذالثانىاألصحاح ا وب."؟؟ حين حين كّل كّل اَهللا اَهللانشكرنشكر" : يقول لماذا األصحاح األول الرسالِة وفى نفِس."شىء؟شىء؟
"نشكركيفَ. "؟نقطاعنقطاع بال ا بال ا اَهللا اَهللانشكركيف . هذا؟حدثُ يكيفَ.؟نقطاع وبال ا.؟ حينفى كّلو .فى كّل شىء؟  اَهللا نشكر  

ى هذا؟نّيتس. فالمعقول أنما   نشكرعندبداِخنشعر خيراًلنا أن وقع ..أو خيراً أن ي نتظرالقول إذا ما ف..ه وقوع 
  ٤.؟ هل نشكر اهللا على الشر الذى رأيناه أمام أعيننا.!؟ه قادم أو أنّقع وايننا الشر أع أمامورأينا حدثَ

 

 اإلجابة عناألصحاح الثامن إذ يقول رومية إلى مؤمنى  بولس الرسولرسالةب ها هذا األمر نجد :"ونحنونحن  
نعلمنعلمأن معاً معاً تعمُل تعمُل األشياِء األشياِء كّل كّل أن للخير للذين ي للخير للذين ي حبو."ون اهللاون اهللاحب هنا يمكننا أنشىٍء شىٍءاشكروا فى كّلاشكروا فى كّل":  معاًم اآليتين نض   
ألنمعاً معاً تعمُل تعمُل األشياِء األشياِء كّل كّلألن للخير للذين ي للخير للذين ي حبون اهللاون اهللاحب".الال":  إلخوته الصديق فقاَل يوسفُ المعنى السامى هذا أدرك  

 أما اهللا  أما اهللا  لى شراً لى شراًدتمدتمصص ق قأنتمأنتم" ." أرسلتمونى إلى هنا بل اهللا أرسلتمونى إلى هنا بل اهللامم ليس أنت ليس أنت.... هنا هناتغتاظوا ألنكم بعتمونى إلىتغتاظوا ألنكم بعتمونى إلى  تتأسفوا والتتأسفوا وال
فقصفقصدخيراً خيراً بِه بِهد "..ِمبولس الرسول   إنالسجن ويداه ورجاله مكبلتان بالسالسل قلِبن دالشكر هللا وهو  كلماتَ رد 

يسالتى األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ل رسالتهج ٥. الشكر هللا أصحاحاتها الخمسة بتعبيراِتتفيض  
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع            ، ١٨: ٥ول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  رسالة بولس الرس١
 ٥ - ١: ١٠٣ سفر المزامير  ٢
 ٢١ - ١٣: ١٢ إنجيل لوقا  ٣
  ١٨: ٥ & ١٣: ٢&  ٢: ١ى إلى مؤمنى تسالونيكى ألول رسالة بولس الرسول ا٤
      ٢٠: ٥٠&  ١٤ – ٤: ٤٥  سفر التكوين    ، ٢٨: ٨  رسالة بولس الرسول إلى رومية٥
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 للخير  للخير  معاً معاً تعمُل تعمُل األشياِء األشياِء كّل كّل ألن ألن.. وبال انقطاع وبال انقطاع.. وفى كّل حين وفى كّل حين.. فى كّل شىء فى كّل شىءنشكر اهللانشكر اهللا"هيا بنَا : أحبائى 
للذينللذيني ي حبليس هذا واجبنا نحو .."ون اهللاون اهللاحبنت أونا إلى المالذى أحب ؟هىذاك.  

 

  إن بِه  مثلخير لتقديم الشكر لنقتدى هو شخصرب الحادى  األصحاحيوحنافبإنجيل ..  المسيحنا يسوع 
 ويخرج ." هلم خارجا هلم خارجالعازرلعازر": الكلمات بتلك  يتفوهقبل أن قبر لعازر أمام  أن الرب يسوع الوحى يسجُلعشر

حين   اهللاحساناِت إأن نتذكر بنا  أال يجدر.."كك أشكر أشكرببها اآلها اآلأيأي: : ق وقالق وقاله إلى فوه إلى فو عيني عيني يسوع يسوعرفعرفع" ..الميت ِمن قبره
فى م نتواجدحوِهرض نرفعهاالصالة ونستهلنا فى  قلوببشكر قلوبنا وح أ نا على ما نفوِسِدمحس١.؟ به علينا اهللان 

 

  تكوين األصحاح الثانى بسفر اليعقوب  صالة ِمنْهاو ..عديدةالشكر الصلوات ب  حافٌلالمقدس الكتابإن
 أبى  أبى براهيم وإلهبراهيم وإله أبى إ أبى إلهلهيا إيا إ": لإذ قا هللا  وحمداً شكراً يعقوبمقد كلماٍت عميقة المعنى رائعة البيانبوالثالثين ف

  ميع األمانِةميع األمانِة وج وجككميع ألطاِفميع ألطاِف ج ج أنا عن أنا عنغيرغير ص ص.... إليك إليكننسِِس فأح فأحككشيرِتشيرِت وع وعككضِِض إلى أر إلى أرجعجعرر الذى قال لى ا الذى قال لى اسحق الربسحق الربإإ
التى صالتى صنعتَتَنعإلى ع بِدبِد إلى عكك".درسكن على شاطىء البحر باإلة سنوات كنتُ منذ عدية معتصرخ بأعلى  أسرتى وإذا بأم 

ِتوصها ألنالموتَ ابنها كان يصارع ..  إذ أنفيظهر تعلو به كانتاألمواج   هبط به فيختفىتثم..وفى لمح الب ر ص
  عنر وهى تعب األملتُ تأم..ِهم إلى أهم فقداً حيِه يدي بين كان الولد لحظاٍت وبعد.. إليهرعس ي إنقاٍذَلج ررأيتُ

شكرها لركان شكرها ..ل اإلنقاذج من عراًمق أعماق قلبها حى أعظم عمٍل عل..اراً معب٢.هابِن به إذ أنقذ حياة ا قام  
 

 ِمنينقذنا  خطايانا لصاص قها وجاء إلى األرض ليحمَل بأمجاِد السماء تاركاّ تنازَلنهناك م: أحبائى 
  عن لسان نعبر وبأى.. العجيب؟ه لشخِص نقدم أنعلينا  شكر يجبأىف .. األبدية لنا الحياةَبهلي وبدىاألهالك ال

 الحياة  على هبِة..نقطاع وبال ا.. حينه كّل نشكرأفال يجدر بنا أن.. ؟ يسوعلفادينا ومخلصنا الرب هذا الشكر
 يهلك كّل ال  الوحيد لكى أحب اُهللا العالم حتى بذل ابنههكذاألنّه ".. نسان باإليماناإل ينالها  التىهبةهذه ال !..األبدية

ميؤمن به بل تكون له الحياة األبديةن ". .على وشكراً هللا .. البشرهنيئاً لنا نحنع ربعته التى ال ي٣. عنهاطي 
 

 يكتبيوحنا الرائى أنه رأى أجناد وكرامة وشكراً وكرامة وشكراًمجداًمجداًمون  السماء يقد للجالس على العرش الحى إلى أبد  إلى أبد  للجالس على العرش الحى 
 والحكمة  والحكمة آمين البركة والمجدآمين البركة والمجد :هم ويسجدون قائلين العرش على وجوِهون أمامخرمالئكة ي ورأى ال..اآلبديناآلبدين
والشكروالشكروالكرامة والقدرة والقوة إللهنا إلى أب وما.. اآلبدين آمين اآلبدين آميندِِد والكرامة والقدرة والقوة إللهنا إلى أب  أتصورأننا حين نصُله إلى السماء س يدناِعس أن 
نشتركوتقديم..لجاللهح  والتسبيفى التمجيِد السمائية ائر األجناِد مع س الشكر والح ألننا حين .. إلى أبد اآلبدينِدم 
ال التىمجاداأل إلى نتطلع  لنا فى شخص المسيح صارتْنستحقها ولكن ..لن تسابيح  إصعاِد تتوقف ألسنتنا عن 

   كذلك أن يكون كذلك أن يكونء يجبء يجبكما فى السماكما فى السماه نشكر ونمجد اسم الهنا ألنّل.. وعلى الدوام ِمن اآلنليتنا نبدأ ف ..الشكر والحمد
 ٤.نقطاعنقطاع ا ا وبال وبال.. حين حين وفى كّل وفى كّل..على الدوامعلى الدوامحمد إللهنا الشكر وال ين تقديم اهللا المفدي على أوالِدجب ي..على األرضعلى األرض

 

 .. إليكنس أحنم ِل شكراًقدم فلت.. فى المسيح يسوعة وبنويداء وِف خالصاًتَ قد نل كنتَإن: عزيزى القارئ 
وإن لمتكن حتى اآلن بذلك االمتياز ظيتَ حفاألمر م يسورالفادىالتوبة واإليمان بالمسيحب ألنّه .. لك بح  ستص

  طوَليحفظكو لك  ستجده رفيقاً..التى تسلكها رشدك الطريقَك ويعلمي وسالقدروح الك سيقودوخليقة جديدة 
  . مع القديسين األبرار والمالئكة األطهارسماءة فى اليبداأللحياة اسيمتلئ قلبك بسالم اهللا وتضمن  ..طريقال
 

  إلهىغفر لى ذنبى ا.. إليك راجعاًاقبلنى تائباً.. أبانا السماوى :تشترك معى فى تلك الصالة أخى ليتك 
نى وأسلم نفسه ألجلى..دم الثمينرنى بالوطههإيماناً بما صنعتَ بل أنا  أسألك ليس لبر صنعته.. دم الفادى الذى أحب  

  لك شاكراً العمريتُ قض فأنا إن.ربى  إلى إحسانك كيف أشكر أعرفُ لستُ.لتنقذنى من الهالك ولتهبنى حياة أبدية
سانَكقادراً  فلستُإحأن ة ألحيا حسب مشيئتك عامال بوصاياك آتى إليك.. أوفىمعترفاً بعجزى راجياً عوناً وقو  ..

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل :ا من قلتَ يك الصادقعِد على وستنداًم ..أرفع صالتى فى اسم يسوع البار
  

  : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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    ٤١: ١١ إنجيل يوحنا ١
  ١٢ – ٩: ٣٢سفر التكوين  ٢
 ١٥: ٩كورنثوس  ؤمنىرسول الثانية إلى مرسالة بولس ال                 ،          ١٦ : ٣ إنجيل يوحنا ٣
    ١٠: ٦ إنجيل متى      ،       ١٢: ٧سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٤
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