
 ١٨٩سـالة لرا
 

  ِلماذا نقَدم شُكرنَا ِلآلِب السماوى؟ِلماذا نقَدم شُكرنَا ِلآلِب السماوى؟
 

(Arabic – Why we have to give thanks to the Father?) 
 

 ِلماذا نقَدم شُكرنَا ِلآلِب السماوى؟ِلماذا نقَدم شُكرنَا ِلآلِب السماوى؟ :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنالِةرسب ولس الرساح  كولوسى ىِنؤِمول إلى محأ األاألولاألصنقر دعِمن إلىالثاِن اد شَرى عشَرع ابعالر   : 
 

لطان لطان  س سننا ِما ِمى أنقذنَى أنقذنَ الِذ الِذ..ى النورى النور ِف ِفيسينيسين القد القداِثاِث مير ميرةِِةركَركَشَشَا ِلا ِللنَلنَى أهى أه الِذ الِذ اآلب اآلبرينريناِكاِكشَشَ"" 
الظلما إلى ملكوِتا إلى ملكوِت ونقلنَ ونقلنَ..ةِِةالظلماب اب ن من محالِف الِفا فيِها فيِهى لنَى لنَ الِذ الِذ..هِِهبِتبِتح دداءاءبد غُ غُهِِهمِِم بد فران الخَان الخَفرطاي١.""ااطاي 

 

 اِك الحقيقِةم إدردع و.ون المعنَىمض مرفِةعمر ِلكْان الِفع إلى إمحتاج ال ي بديهىوا ه م الثابتةققاِئ الحنِم 
 على ضاِف الركذِل ارر إصع م.ودقصل ماه إلى تجاساً أسرجع يهنّ ولِك.هل الجم أو الفهوبِةع إلى صدائماً جعري ال
فض االقتنَراع بما هوبديهى .ثال بيل الِم وعلى سالذيننِك يرونحقيقة و فِت. اِهللاوِدج لكتح قيقة ال الحتاجإلى إم ان ع
 ن ِمظاًالوا ح نَن ومغيناِل على الب وقفاًتْحب وأص.ثقفينر المي وغَاثُدا األحن بهاماإليا ولهو قب استطاعار وإال مكِْف

   ألن ألنمما لها لهههرر أظه أظه اَهللا اَهللا ألن ألنة فيهمة فيهمرر ظاِه ظاِهرفة اِهللارفة اِهللاععإذ مإذ م": ةوميى رِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس ب قاَل.الثقافِة
أمأمورورهغَ غَه ييررالم الم نظورةِِةنظورتر تر ى مذ خَذ خَنْنْى ملق العلق العالم مالم مدركَركَدة بالمة بالمصنوعاِتاِتصنوعقد قد ررتهتهالس الس ررممديةِِةديواله وتَوتَ والههحتى أنّ حتى أنّه ههممبال ع ٢."ذرذر بال ع  
 

 ى ِتل ِفوبالتأملكاِت اآليالو ِذارد كرا باألهصاح األول ِمحنالِة رسب ولس الرول إلى سكولوسى ىِنؤِمم 
قلنَا قلنَا ا ِمن سلطان الظلمِة ونا ِمن سلطان الظلمِة ونالِذى أنقذنَالِذى أنقذنَ. .  ميراِث القديسين ِفى النور ميراِث القديسين ِفى النورشَاِكرين اآلب الِذى أهلنَا ِلشَركَِةشَاِكرين اآلب الِذى أهلنَا ِلشَركَِة": ِها بقوِلاستهلهو

 نسحى أ الِتاِتانَسح اإلددع يوَلسالر ولسبنرى  ."الِذى لنَا فيِه الِفداء بدِمِه غُفران الخَطاياالِذى لنَا فيِه الِفداء بدِمِه غُفران الخَطايا. . إلى ملكوِت ابن محبِتِهإلى ملكوِت ابن محبِتِه
بها اآلبالس مو .علينَا اوىِل كانعلينَاماًز ا أننقد شُم ا ونَكرحما ِلنَدستِحقٌِهالِلجم ألنّه . إإن حاِهللااِتانَس اِف وة ر

 مد عونعد ويونا كثيراهله يتجِفألس ِلن ولِك.اه أجِلن ِم اَهللاكرش نَا أنانَة إيطالب ماه نفِسن عثُدة تتحروظاِه
المرفِةعم أنّع ا ظاِههرة لهو .مليِمس تعليلن إلد اِئعنّ إال أهمهج حودان ِل ونكرالنِِّباِحص عِةمِباِه ووالع يقوُل .اطاي 

بولس الرِفى النور ": وُلس يسيناِث القدلنَا ِلشَركَِة ميرالِذى أه اآلب ِفى النورشَاِكرين يسيناِث القدلنَا ِلشَركَِة ميرالِذى أه اآلب شَاِكرين".  كِلإنلنَاة معٌلِف أهى وِه. اض م
ِنتعكّلى أن  سيِحمىنؤِم ماِئ حزِةركَشَل ِلؤِه على مالاِث مير قديسين.ثم ي ستطردالر الً قاِئوُلس: " الِذى أنقذنَا ِمن الِذى أنقذنَا ِمن

  ٣. تم قدإبليس سلطان ن ِمنقاِذاإل ةملي ع أنتعِنى و.لككِذ ِفعٌل ماض اة أنقذنَم وكِل."سلطان الظلمِةسلطان الظلمِة
 

اج باإلفر دل اِهللاعِمن  واِءم السِةمحكَ من ِمماًكْ حونرتِظني سلطان الظلمِة قيوِد ب بعد مقيدينؤمنونالم سيل 
ة ريِّ بحونتمتعي هم بْل. سيطرِتِه تَ تحيسوا ولة الفوالذيهوارأس همتحيط ب بليس إلأسرى يسوال .مِه قيوِد وفكهمعن

ى الِذ  أنىعِنيعٌل ماض ِف ونقلنَا ."قلنَا إلى ملكوِت ابن محبِتِهقلنَا إلى ملكوِت ابن محبِتِهونون":  يقوُلولسولس الر بيؤِكد ذِلك أنوما  . اِهللاأوالِد
 ؤهلينا مرنَِص  أندعا ب بنَاذا يليقُمواآلن  .إلى ملكوِت ابن محبِتِه ا نقلنَ بْلاكنَ يتر لمالظلمِة سلطان ِمن اأنقذنَ
 أو ٍةض ال بِفاانَا واشتراِن افتدىِذال  ذاك.ى ملكوِت ابن محبِتِه ِفصيبا نَلنَ حبأص و.النور ءانَ أبنكون ِلِة الغنيِةمعبالِن
بْلٍبذه ا بنَيليقُ .؟ر الثمين الطاِهِهِم بدأن تله ب تنان ألسجحِدمو .ه ِم فَهِتنَأننأع اق قلوبنَما بتسام ابيح اإلكر

جيِدوالتمِهِم السلنَا .ظيم العالِذى أه اآلب ٍةركَشَل شَاِكرين اِئدٍةمم عالقد ستمِتنَِل يسينع نتلذذو  األفضلاِةبالحي 
  ٤.لِةتفاِض المِهمِتع لِنده نشْ أنا إالنَعسال ي رفخْبكلِّ و هعيشُنَ وس ملمعواِق  بْل.ه وقوعرنتِظ نَلماً حك ذِلسلي. هادجأمب
 

 قدسأُل يٌلاِئ س:م نه م القديس؟ون.ا ذِل ومكو .؟اثُ الميرما منَعى سلطانِل.؟ِة الظلم اذا قيَلمع ني سوع 
المسيح ابن محاإلجابة .؟ِهِتب:الِذ اَهللا إن ى دبرأم نَالِص خَرا هالِذو ى يقدنَسانا باإليم. والمسيحهو اب ألو  اِهللاناَهللان  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ١٤ – ١٢: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى ١
         ٢٠ – ١٩: ١ى رومية  رسالة بولس الرسول إلى مؤمن٢
   ٥ – ١: ١٠٣ سفر المزامير ٣
  ١٨: ١ األولى س الرسولطررسالة ب   ،  ٢٠: ٦كورنثوس  إلى مؤمنى  األولى رسالة بولس الرسول٤
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محةب ِعدى تبارك اسمهباب ن مِهبِتح. خَلقد تم بولسالر وُلس الترسهىِنؤِم األولى إلى م إإوو": ولهبقى الونيِكتسلهله  
السالسالم نفسالم نفسهه  ييقدقدسسكمكمبالتم ام ولتحفظام ولتحفظ بالتمر ر وحوحْكمْكمونفس ونفس كمكموج وج سسددكماِماِم كَ كَكملة بال لونْنْم ِعم ِعلة بال لوددم ءِِءىىجج مر بنَبنَ را يا يسسوعوعالم سيحسيح الم" . بالر
هالِذو ى يضمنالميراثَيسيِه لقد وثقوا ِف الذين ف. األبدىصليِبِةى قو اب لغُا  نالواهِتحبن مفروالخَان والص ريرالتح 

  ١.ِفى الملكوِت األبِدى ظفوحم اللُِّحميض وال سنّتد يوالى نَيفال  ىلذ ااثَالميرا لونا وِمن سلطان الظلمِة
 

 لقدكتب اوحنّ يالب ِهنجيِلإى  ِفشيراألص ثاح الثاِلح :"وأحوأحبالنَ النَب اساسالظلم الظلم ة أكثرِم ِمة أكثر ننالنور ألن النور ألن أع أع ممالهالهمم  
 . اِهللان ابوعس يب إال الرِةلطان الظلم سن ِمررح ين مس ولي.ِةة الظلمملكَ مى ِهبليسة إملكَ مإن ."ةةيريررر ِش ِشتْتْانَانَكَكَ

ة انيجة ممعى ِنفه. ميعلجِلة ورسي مة اِهللامع ِن إن."اراًاراًرر أح أح تكونون تكونونقيقِةقيقِة فبالح فبالحنن االب االبركمركمرر ح حفإنفإن" :ِه نفِسن عى قاَلالِذ
 .اٍل ح على أىالصاً وخَاناًفر غُجدي فس.ا قليلةهسبح وأ اه خطايتْ كثر النظر إنضبغَ  تائباًماًاِدى نَأِت يئاِط خَكلِِّل

 ..""ةٍٍةطيطي خَ خَ كلِّ كلِّنن ِم ِماانَنَطهرطهر ي يهِِه ابِن ابِنسيحسيح الم الموعوعسس ي يمم د دأنأن" :اح األولحول األولى األصسنا الروح يالِة برس مكتوبهألنّ
سوكَ اءبالخَتْر ِةطيأو غُ صتْر. اوحنّوبإنجيل ي األصاح الثاِلحألنّألنّ": ث مكتوبههلم لم ي ي راُهللا اُهللاسْلسْلر اب نَنَ ابههإلى الع إلى الع الم ليالم ليديندين  
العالم بْلالم بْلالعلي خِلخِل ليصبِه بِهص الع الع المالِذ الِذ..الم ى يؤِمؤِمى ينال ال بِه بِهن   ييددانى الى ال والِذ والِذان  يؤِمؤِميننقد قد دين ألنّ ألنّ.. دين ههلم لم ي ؤِمؤِم يننباس باس م ابن اِهللان اِهللام ابالو حيِدحيِد الو".فم ن 
صأ قَداِهللاَلقو وقبله ا ليحيالصاً خَاَل نَاا بهِفريراً وتب الى الح.صَل وحكّلى يفوقُ الِذالم اِهللا على س اَل ونَقٍل ع 

بة ِهللانوي.ونقله إلى ملكوِت اآلب اب ن مِهبِتح على ِصاداًاعتم أقوال اِهللاِقد .فلقد ج ِس باءفر العِدد األصث اح الثاِلح
  ٢."؟ىى وال يِف وال يِف يتكلم يتكلمووأأ   وال يفعُل وال يفعُلقوُلقوُل ي يهْلهْل. . ممددنْنْان فيان فينسنسإإ  نن وال اب وال اببب فيكِذ فيكِذاناًاناًنسنسإإ  اُهللاُهللا  سسليلي": ص النّك ذِلرينشْوالِع

 

 غِفال ياُهللار  بِمضاًًع خَن ِهِفاعترالئ اِطا الخَطايِهِتبوتو ا بهنْ عها ويتركى ِلاِق البقاِدٍةمر مة إذا اعترا ف به
وتابنْ عاه.  َئاِطالخَإن ِم عجإذا رقلبِه كلِّن  ئاِطخَ  بأنّهعترفاًم ؤِممد ناً بأنمالم سيح يِمطهر ة خَ كلِّنال  نَطي

 اء جلقد .ِد إلى األب فيِهى بِقِهحبِتن م اب ملكوتَخَل دن وم.ِدا إلى األبنالهي ة اِهللانوي بناُلي نوم . والبنويةالصالخَ
وعدالر بي سوع بإنجيل يوحنا األصحيقِديقِد  الالوو": ِهر بقوِلاِشاح العررأح أح ددأن أن ي ِم ِمطفُطفُخْخْ ي نني أنَ أنَ أبى أبىدِِد ي ا واآلبا واآلبو اِحاِح ودد".إن  

رسالة بولس الرول إلى سكولوسى تشتمُلىِنؤِمم على أر بِةعأص حنْ ِم وكلٌّ.اتاحا اله خلو ِمينريض ِل تحؤِملمنين 
 ا يقبُل لنَ اِهللاِةبح مِةظمع ِلن ولِكزجع يلسان فاِل.كر شُوفيِهي  الناًي دىلعِل ِلونيدن مؤِم مكلُّو .كر ِهللاعلى تقديم الشُ

 هأنّ بإنجيل متى وعس يب الرا قاله مهدؤِكيف . لها اآلبلنَى أهور الِذى النّ ِفيسين القداِث ميرنا ع أم.اجزا العنَكرشُ
  ٣."المالمنذ تأسيس العنذ تأسيس الع م م لكم لكمددعع الم المى أبى رثوا الملكوتَى أبى رثوا الملكوتَارِكارِكببا ما ما يا يالوالوتعتع" :الً قاِئِهميِن ين ععو الذينديى س الثاِنِهجيِئى مِف
 

  ببسس ح حىىسيح الِذسيح الِذ الم الموعوعسسنا ينا يببو رو رببأأ   اُهللا اُهللااركاركببمم": اح األولح األص األولىِهالِتى رس ِفوُلس الرطرس بيقوُل 
ررحهِِهمِتمِتحالكثير ولدنَ ولدنَةِِة الكثير ا ثانية ِلة ِلا ثانيرجاٍءاٍءرجح ح ىىبقي بقي امةِِةامي ي سوعسوعالم سيح ِمسيح ِم المناأل األن ممولِِل  اِتاِتوميرى وال يتدنَى وال يتدنَ ال يفنَ ال يفنَاٍثاٍثميرسسوال ي وال ي ضضملّّلحِِحم  
مىىحفوظ ِفحفوظ ِفمالس الس مموالجِل الجِلاِتاِتو كمولقد ."كمج ِفاء ألستهل اى مصاح األول ِمحنالر قوُل إلى كولوسى الِةس بالولس روُلس :
"نشكراَهللا اَهللانشكر وأب وأب ا را رببنا ينا يسسوعوعالم سيح كّلسيح كّل المحين م حين م صلينألجِل ألجِلصلين كمإذ سِمإذ سِم  ..كمعا ا نَنَعإيمإيمانكمانكمبالم بالم سيح يسيح يسسوعو ووع ممححببتكمِل ِلتكم جميع ميع ج

القدالقديسينِم ِم..يسين نأجل  أجل ن الرالرجاِءاِءجالم الم وضوضوع لكمِف ِفوع لكم ى السى السمالِذ الِذ..واِتواِتم ى سمِِمى سعتمبِه بِهعتم قب ى كِلى كِل ِف ِفالًالً قبماإلنجيل اإلنجيل حقِّ حقِّةِِةم ". لقدلنَ أها اآلب 
 ا فينَسيحالم ف.نا فيِهاِئجر أجل نوِم يسينميع القدجِل ةبح والمسيح الموعسي بص الرخْا بشَنَاِنيم بإاِث الميركذِلِل

رجاءالم ِدج. اإلإن يمانوالم حبة والرجِهاء ىِلالتُؤِه الم األاِثلمير ِدبى.وقد لنَ أها به٤.ا اآلب 
 

 ِةركشَى ِللتِنى أه الِتكبِتح ألجل مكشكرأ ..أبانَا السماوى: أدعوك أخى ِلتشترك مِعى ِفى ِتلك الصالِة 
اِثميرالقد أشك .ى النور ِفيسينكرى ِمنقذتِنأ  ألنكنس ى إلى ملكوِتِن ونقلتَ.ِةلطان الظلماب ن مبِتحك.إ زد ىاِنيم. 
ى اسم يسوع فاِدى أرفع صالِتى ِف.. ىاِتى حي ِفكم اسدج ليتم.كوِحى برألِن ام.ىاِئج ردِط و.ىعِف ضنأِع

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. على وعِدك الصاِدقألنِّنى متِكٌل. واِثقاً ِمن استجابِتك. ومخِلِصى
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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     ٢٤ – ٢٣: ٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ١
   ١٩: ٢٣     ،    سفر العدد ٧ – ٦: ١ا الرسول األولى    ،  رسالة يوحن٣٦: ٨   &  ١٩ - ١٧: ٣ إنجيل يوحنا ٢
  ٣٤: ٢٥إنجيل متى          ،         ١٢: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى  ٣
  ١٢ & ٢٧  & ٥ – ٣: ١: ١   ،   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى ٤ – ٣: ١  رسالة بطرس الرسول األولى ٤

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

