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 The Word for Today ومم ذاا االيیَ هھَ لِ ة مَ لِ لكَ اا
 Thanksgiving: A Thankful Heart االَقْلُب االشَّكورر عيیُد االشُّْكر:

 D_20081127# 652م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمقَ [  
مم االبرنامج)( ُمقَدِّ  

ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك
َسيَیأُخُذ االرَّااعي "تشك سميیث" ااْسِترااَحًة َقصيیَرةًة ِمْن ِسْفِر االَمزااميیِر  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

.َعْن عيیِد االشُّْكر ِليُیشارِرَكنا رِرساَلًة ُمِهمًَّة  
 

االَعديیِد ِمَن االدُّوَولِل يَیْحَتِفلونَن في يَیْومٍم ُمَعيیٍَّن ِمَن االسََّنِة ِبعيیٍد يُیَسمَّى "عيیُد َفالنَّاسُس في 
. ِحيْینيُیْوصيینا وَويَیُحضُّنا وَويُیَشجُِّعنا على َتقديیِم االشُّْكِر ِهللا في ُكلِّ  االمقدَّسَس االِكتابَبوَوَلِكنَّ  االشُّْكر".

ُكلِّ ااِهللا في ْحويي أُأناًسا يَیْشُكروونَن ااَهللا، ووأُأناًسا يَیَتَذمَّروونَن على يَی َنعيیُش في َعاَلٍماالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا وو
–. وويیا َليْیَتنا َجميیًعا َنكونُن ِمَن االِفَئِة ااألوولى وَوْقٍت أأيْي ِمْن ِفَئِة االنَّاسِس االَّذيیَن يَیْشُكروونَن ااَهللا في ُكلِّ  

ااألحواالِل وواالظُّرووفِف وَوااألووقاتت.   
 

دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا ، َعِن االَقْلِب االشَّكورِرَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
االرَّااعي "تشك سميیث":   

 
[االِعظَة]  

ااعي "ْتَشْك سميیث") (االرَّ  
 

ِهللا ددااِئًما. فنحُن َنقرأأ  االشُّْكَريیا أأحبَّائي، أأننَّ َكِلَمَة ااِهللا ُتْوصيینا بأنْن ُنَقدِّمَم  ،يَیْنَبغي لنا أأنْن َنعلَم 
ااْشُكُروواا ِفي ُكلِّ َشْيٍء، َألننَّ : "18: 5في رِرسالِة بولَس االرسولِل ااألوولى إإلى أأْهِل َتسالونيیكي 

وَويَیقولُل بولُس أأيیًضا في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل  ".هِذهِه ِهَي َمِشيیَئُة ااِهللا ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع ِمْن ِجَهِتُكْم
وَوَقْد َكَتَب  ".ِريیَن ُكلَّ ِحيیٍن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ِفي ااْسِم رَربَِّنا يَیُسوعَع ااْلَمِسيیِحَشاِك: "20: 5أأَفُسس 

وَوْليَیْمِلْك ِفي ُقُلوِبُكْم َسَالمُم ااِهللا االَِّذيي إِإَليْیِه : "15: 3بولُس أأيیًضا في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل كولوسي 
". دُدِعيیُتْم ِفي َجَسٍد وَوااِحٍد، وَوُكوُنواا َشاِكِريیَن  

 
إإذًذاا فإننَّ االِكتابَب االمقدَّسَس يَیْدعونا ِمراارًراا ووَتْكراارًراا إإلى أأنْن َنكونَن شاِكريیَن. ففي ااآليَیِة  

"شاِكريیَن يَیقولُل بوُلس: "كونواا شاِكريیَن في ُكلِّ شيء". ووُهَو يَیقولُل في ااآليیِة االثانيیِة: ااألوولى، 
االثالثِة: "ُكْونواا شاِكريین". ُكلَّ ِحيْین على ُكلِّ َشيء". وَوُهَو يُیْوصيینا قاِئًلا في ااآليیِة  

 
ا َنعيیُش في عاَلٍم َجاِحٍد. َفِمَن نايیا االِكتاِبيیَِّة بأنْن نكونَن شاِكريین، فإنََّصووبالرَّْغِم ِمْن هذهِه االَو 

وولِكنَّ االِكتابَب االمقدَّسَس يُیْوصيینا بأنْن . َنُهرووُكاالوااِضِح أأننَّ االناسَس يَیَتَذمَّروونَن على ااِهللا أأْكَثَر ِممَّا يَیْش
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: 10: 10ااألوولى إإلى أأْهِل كورِرنثوسس  هَتَذمٍُّر. فقد قالَل بولُس في رِرسالتَنْفَعَل ُكلَّ َشْيٍء دُدوْونَن 
ديیقي، كيیَف وولَعلََّك َتذُكُر، يیا َص ".وَوَال َتَتَذمَُّروواا َكَما َتَذمََّر أَأيْیًضا أأَناسٌس ِمْنُهْم، َفَأْهَلَكُهُم ااْلُمْهِلُك"

أأننَّ َغَضَب ااِهللا ااْحَتَدمَم على َبني إإسراائيیَل في االَبرِّيیَِّة بسبِب َتَذمُِّرِهِم االدَّااِئِم عليیه.   
 

، االْتَقيَیَتوورُربَّما  .االتََّذمُِّراالشَّْكوىى وَووواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َحيیاَتنا َقْد َتصيیُر ُمرَّةًة بسبِب َكْثَرةِة 
َعزيیزيي االُمستِمع، أأناًسا يَیِجدوونَن َشيیًئا َسلبيی<ا في ُكلِّ َشيٍء، وويَیِجدوونَن َشيیًئا يَیَتَذمَّروونَن عليیِه في ُكلِّ 

 بالُمقاِبِل، ُهناكَك أأْشخاصٌص يَیِجدوونَن ددااِئًما َشيیًئا يَیْشُكروونَن ااَهللا عليیِه في ُكلِّ َمْوِقٍفَلِكْن ووشيء. 
.وَوأأْمٍر وَوحالل  

 
ُكْنُت ِبِرْفَقة َمجموَعٍة ِمَن االُمؤِمنيیَن ااْعتاددوواا على االلِّقاِء ُكلِّ أأسبوعٍع ِلِدررااَسِة يیومٍم، ذذااتَت 

ِمْن ِخاللِل ُمشارَركاتِت َكِلَمِة ااِهللا. ووَكاُنواا قِد ااْعتادُدوواا على َتْقديیِم االشُّْكِر ِهللا في ِبداايَیِة ااالْجِتماعِع 
. ووقد كانَن ُهناكَك رَرُجٌل َفقيیٌر ِجد$اا في االَماضي ألسبوعِعَمَعُهْم ِخاللَل ااااُهللا َصَنَعُه االَحاِضريیَن َعمَّا 
كانَن هذاا االرَُّجُل يَیِقُف في ُكلِّ أأسبوعٍع وويَیْشُكُر ااَهللا على َشيٍء ما بالرَّْغِم ِمْن وو. ذذلَك ااالجتماعع

َشارَركَك َمَع ووفي ذذلَك االيیومم، وَوَقَف ذذلَك االرَُّجُل وَوَفْقِرهِه االشَّديیِد ووأأْحوااِلِه االَمعيیِشيیَِّة االصَّْعَبة. 
ددووالرًراا على ااألرْرضِض. ووقد َشَكَر ااَهللا على ذذلَك االحاِضريیَن أأنَُّه كانَن يَیْمشي في االشَّارِرعِع َفرأأىى 

أأنْن يَیأُكَلها ُمْنُذ وَوْقٍت َطويیل. ووبيینما  يَیَتَمنَّى وَوذَذَهَب إإلى َمْطَعٍم ووااْشَترىى َشطيیَرةَة "ُبْرَغر" ألنَُّه كانَن
. ووفي تلَك ااألثناِء، هُهَءَجَلَس على االرَّصيیِف ِلَكْي يَیْرِبَط ِحذااكانَن في َطريیِق االَعْودَدةِة إإلى االبيیت، 

في تلَك االلَّْحَظِة، قالَل ووااِحٌد ِمَن االُحضورِر:  وَوَهَربَب ِبها.جاَء َكْلٌب ووااْخَتَطَف َشطيیَرةَة االُبْرَغر 
هِه االَمرَّةة؟" فقالَل االرَُّجُل االَفقيیر: "أَأْشُكُر ااَهللا ألننَّ َشِهيیَّتي ما "ووما االشَّيُء االَّذيي َسَتْشُكُر ااَهللا عليیِه َهِذ

ززااَلْت َمْفتوَحة".   
 

لذلَك، َقْد يَیْبدوو َغريیًبا أأنْن يُیْوصيینا االِكتابُب االمقدَّسُس (أأوْو أأنْن يُیَذكَِّرنا) بأنْن َنكونَن شاِكريین.  
في ُهَو أأْمٌر َطبيیِعيٌّ وَوَتْلقاِئيٌّ. وولِكنَّ أُأناًسا كثيیريیَن يُیَخيیَُّل إإليینا (ِبِصَفِتنا ُمؤِمنيیَن) أأننَّ االشُّْكَر فقد 

يُیْنِكروونَن وُوجودَد ااِهللا. وَوُهناكَك أأشخاصٌص ال يَیَروْونَن االَجوااِنَب ااإليیجابيیََّة وواالَجيیَِّدةَة في وَوْقِتنا االَحاِضِر 
روواا ااَهللا على ااألمورِر االَجيیَِّدةِة َروْونَن فقط االجوااِنَب االسَّلبيیََّة فيیها. وَوُهْم ال يَیتوقَّفونَن ليَیشكااألشيیاِء، بل يی

ووااإليیجابيیَِّة في َحيیاِتِهم.   
 

وونحُن َنقرأأ في االِكتابِب االمقدَّسس أأننَّ ووااِحًداا ِمَن ااألسبابِب االَّتي َتْجَعُل ااَهللا يَیْسُكُب َغَضَبُه  
فنحُن َنْقَرأأ في رِرسالِة بولَس االرَّسولِل إإلى أأهِل رُرووميیة على االعاَلِم ُهَو أأننَّ االنَّاسَس ليیسواا َشاِكريین. 

1 :18- َألننَّ َغَضَب ااِهللا ُمْعَلٌن ِمَن االسََّماِء َعَلى َجِميیِع ُفُجورِر االنَّاسِس وَوإِإْثِمِهِم، االَِّذيیَن : "21
َألنَُّهْم َلمَّا َعَرُفواا ... أَأْظَهَرَها َلُهْم، يَیْحِجُزوونَن ااْلَحقَّ ِباِإلْثِم. إِإذْذ َمْعِرَفُة ااِهللا َظاِهَرةٌة ِفيیِهْم، َألننَّ ااَهللا 

إإذًذاا، َنِجُد ُهنا َسَبًبا  ".ااَهللا َلْم يُیَمجُِّدووهُه أَأوْو يَیْشُكُرووهُه َكِإلٍه، َبْل َحِمُقواا ِفي أَأْفَكارِرِهْم، وَوأَأْظَلَم َقْلُبُهُم ااْلَغِبيُّ
.ِبَوْصِفِه إإَلًها ُهَنيَیْشُكرووال اسَس ِمْن أأسبابِب ُنزوولِل َغَضِب ااِهللا على االعاَلِم، وَوُهَو أأننَّ االنَّ  

 
وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُهناكَك ِسماتٍت ُمَميیَِّزةٍة للحيیاةِة االمسيیحيیَِّة. فإذذاا ُكْنَت وَوَلًداا ِهللا، ُهناكَك ِسماتٌت  

االمقدَّسَس  وَوكما رَرأأيینا، فإننَّ االِكتابَبُمَعيیََّنٌة ِلَحيیاِتَك االمسيیحيیَِّة. وَوإإْحدىى َهِذهِه االسِّماتِت ِهَي االشُّْكر. 
يُیوصيینا االَمرَّةَة ِتلَو االَمرَّةِة بأنْن نكونَن َشاِكريین. لذلَك، إإذذاا ُكْنَت ُمؤِمًنا َمسيیحيی,ا َحقيیقيی,ا، يَیْنَبغي أأنْن 
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َتكونَن َشاِكًراا ِهللا ُكلَّ ِحيْین. وَوُهناكَك ِسماتٌت أأخرىى للحيیاةِة االَمسيیحيیَِّة كالَفَرحِح، ووااالْمِتنانِن، ووااللُّْطِف، 
إإذذاا أأْعِطيْیَت  ،تَّوااُضُع، وواالُمساَلَمِة، وواالَعطاِء، وَوُحبِّ ااآلَخريیَن، وَواالُمساَمَحة. ووااآلنْن، وواالوواالصَّالحِح

يیرااًنا َتتَِّسُم َحيیاُتُهْم بالشُّْكِر، وواالَفَرحِح، االَحقَّ وواالُحرِّيیََّة في ااْختيیارِر جيیرااِنَك، َهْل َستختارُر ج
ختارُر ِجيیرااًنا َتتَِّسُم َحيیاُتُهْم بالشَّكوىى، وواالتََّذمُِّر، وواالتَّوااُضِع، وواالسَّالمِم، وواالَعطاِء؟ أَأمْم أأنََّك سَت
وواالَغَضِب، وواالَمراارَرةِة، وواالصُّرااخِخ َطواالَل االَوْقِت؟  

 
يُیوصيینا دداائًما بأنْن ُنْظِهَر َمْعرووفٌف، يیا أأحبَّائي. وواالِكتابُب االمقدَّسُس وَوااِضٌح وَوإإننَّ االَجواابَب  

فقد قالَل  على ِسَمٍة ووااِحَدةٍة ِمْن هذهِه االسِّماتِت وَوِهَي "االشُّْكر".هذهِه االسِّماتِت. وولكنَّنا َسُنَركُِّز االيیومَم 
". ووُنالِحُظ ُهنا، يیا أأصدقائي، أأننَّ بولَس لم يَیُقل: ااْشُكُروواا ِفي ُكلِّ َشْيٍء"بولُس االرَّسولُل: 

"ااْشُكروواا في  . وواالَحقيیقُة ِهَي أأنَُّه َكانَن ِمَن ااألْسَهِل َعليینا أأنْن يَیقولل:"ااْشُكروواا في َبْعِض ااألشيیاِء"
ِلماذذاا؟ ألننَّ ُهناكَك أأمورًراا ُنوااِجُه ُصعوَبًة في ُشْكِر ااِهللا عليیها. وولكنَّ بولَس يَیقولُل: أأغلبيیَِّة ااألشيیاِء". 

بعباررةٍة أأخرىى،  ".ااْشُكُروواا ِفي ُكلِّ َشْيٍء، َألننَّ هِذهِه ِهَي َمِشيیَئُة ااِهللا ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع ِمْن ِجَهِتُكْم"
أأنْن َنكونَن في ُصْلِب َمشيیئِة ااِهللا، يیجُب عليینا أأنْن َنكونَن شاِكريیَن في ُكلِّ َشيء. َفَمشيیَئُة  إإنْن أأرَردْدنا

يیَقًة ااِهللا َلنا هَي أأنْن َنكونَن شاِكريیَن في ُكلِّ شيء. ووَلْن يَیكونَن هذاا ااألْمُر ُمْمِكًنا إإلَّا إإذذاا أَأدْدرَرْكنا َحق
وَوَنْحُن َنْعَلُم أَأننَّ ُكلَّ ااَألْشيَیاِء َتْعَمُل إإذْذ َنْقَرأأ: " 28: 8رِرساَلِة رُرووميیة ُمِهمًَّة ُتْعِلُنها لنا َكِلَمُة ااِهللا في 

".َمًعا ِلْلَخيْیِر ِللَِّذيیَن يُیِحبُّونَن ااَهللا، االَِّذيیَن ُهْم َمْدُعوُّوونَن َحَسَب َقْصِدهِه  
 

َمَح ِبُحدووِثِه. ووإإنْن كانَن ااُهللا فنحُن َنعلُم أأنَُّه َمهما كانَن االوضُع َمأساوويی1ا، فإننَّ ااَهللا ُهَو االَّذيي َس 
َسيَیؤوولُل في ِنهايَیِة االَمطافِف إإلى َخيْیِرنا وَوَمْصَلَحِتنا،  ُهَو االَّذيي َسَمَح ِبحدووِثِه، ِمَن االمؤكَِّد أأننَّ ذذلَك

َعِن  ساَءلُلأأوْو أأنَُّه َسيُیؤوولُل إإلى َتْمجيیِد ااِهللا. وَوُهناكَك أأمورٌر َقْد َتْحُدثُث في َحيیاِتنا أأوْو َحيیاةِة ااآلَخريیَن َفَنت
االنَّْفِع ِمْنها. ووقد ال َنَتَمكَُّن ِمْن رُرؤؤيَیِة أأييِّ َخيْیٍر َقْد يَیْنُجُم َعْن ذذلَك ااألْمِر أأوِو االظَّْرفِف االقاسي. 
ووبالرَّْغِم ِمْن ذذلَك، يَیِجُب عليینا أأنْن َنْشُكَر ااَهللا َحتَّى عندما ال َنْفَهُم ما يَیْجريي، وَوَحتَّى ِعْنَدما ال 

نا ُشْكَرَفإننَّ َخيْیًراا َقْد يَیَتأتَّى ِمْن ذذلَك االموِقِف. وَوِحيْیَن َنْشُكُر ااَهللا في َحالٍل َكَهِذهِه،  كَكيَیْبدوو أأننَّ ُهنا
. َفَمَع أأنَّنا قد ال َنْفَهُم ما يَیْجريي أأْحيیاًنا، فإنَّنا َنْعَلُم يَیقيیًنا أأننَّ ااَهللا ُهَو َعْن إإيیماِننا باِهللا االَحيِّيُیَعبُِّر 

أأوْو ِلَقْصٍد  ُر، ووأأنَُّه ُهَو االَّذيي َسَمَح بُحدووثِث هذاا ااألْمِر أأوْو ذَذااكَك ِلِحْكَمٍة إإَلِهيیٍَّةاالُمَهيْیِمُن وواالُمسيیِط
إإَلِهيٍّ.   

 
َشَكْرتَت ااَهللا عليیها َحاًلا  أأْحوااًلا َصْعَبًةوورُربَّما يُیْمِكُنَك، َصديیقي االُمستِمع، أأنْن َتَتَذكََّر ااآلنَن  

دُدوْونَن أأنْن َتْفَهَم ما يَیْجريي، ُثمَّ ااكَتَشْفَت بعَد ووقٍت َطويیٍل أأننَّ ما َسَمَح ااُهللا ِبِه كانَن ِلَخيْیِركَك بالِفْعل. 
اْسِتمراارر ألنَّنا وَوَهذاا ُهَو َما يَیْفَعُلُه االُمؤِمُن االَحقيیقيُّ َتْلقاِئيی=ا. فالشُّْكُر ُهَو َشْيٌء يَیتدفَُّق ِمْن ُقلوِبنا ب

. لذلَك، إإذذاا ُكْنَت ُتَصدِّقُق َكِلَمَة ااِهللا وَووُوعودَدهُه، َتَذكَّْر َنِثُق باِهللا ووَنعلُم أأنَُّه إإَلٌه أأميیٌن وَوُمِحبٌّ ووَصاِلٌح
ِحيْین.  ُكلِّفي ددااِئًما أأنْن َتْشُكَرهُه على ُكلِّ َشيٍء وَو  

 
بالرَّْغِم االمقدَّسِس على أُأناسٍس َقدَُّمواا االشُّْكَر ِهللا  وَوُهناكَك، يیا أأحبَّائي، أأْمِثَلٌة َكثيیرةٌة في االِكتابِب 

". وَوَقْد كانَن بوُلُس االرَّسولُل ااْشُكُروواا ِفي ُكلِّ َشْيٍء". َفَقْد قالَل بوُلُس: االَعصيیَبِةِمْن أأْحوااِلِهِم 
ْفِر أأعمالِل االرُُّسل فعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنقرأأ في ااألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر ِمْن ِسيُیمارِرسُس ما يُیَعلُِّمُه. 

 .َخادِدَمٌة يَیْسُكُنَها رُرووحُح ِعَرااَفٍةِبِهما َفالَتَقْت  ،االصََّالةِةبوُلَس وَوِسيْیال كانا ذذااِهَبيْیِن ذذااتَت يَیْومٍم إإلى أأننَّ 
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َفَأَخَذتْت َتِسيیُر وَورَرااَء ُبوُلَس  .اا ِمْن ِعَرااَفِتَهاا َكِثيیًرُتْكِسُب َسادَدَتَها رِرْبًحَهِذهِه االخادِدَمُة َكاَنْت وَو
وَوَظلَّْت َتْفَعُل ". هُؤَالِء االنَّاسُس ُهْم َعِبيیُد ااِهللا االَعِليِّ، االَِّذيیَن يُیَنادُدوونَن َلُكْم ِبَطِريیِق االَخَالصِص"َصارِرَخًة: 
ِباْسِم يَیُسوعَع "االَِّذيي ِفيیَها: اا، َفالَتَفَت وَوَقالَل ِللرُّووحِح ا َكِثيیَرةًة، َحتَّى َتَضايَیَق ُبوُلُس َكِثيیًرَهَذاا أَأيیَّاًم

وَوَلمَّا رَرأَأىى َسادَدُتَها أَأننَّ َمْورِردَد رِرزْزِقِهْم َقِد ااْنَقَطَع،  .َحاًال َفَخَرجَج "االَمِسيیِح، آآُمُركَك أَأنْن َتْخُرجَج ِمْنَها!
ُموُهَما إإلى االُحكَّامِم َقَبُضواا َعَلى ُبوُلَس وَوِسيیَال، وَوَجرُّووُهَما إِإَلى َساَحِة االَمِديیَنِة ِللُمَحاَكَمِة، وَوَقدَّ

َهَذاانِن االرَُّجَالنِن يُیِثيیَراانِن االَفْوَضى في االَمِديیَنِة؛ َفُهَما يَیُهودِديیَّانِن يُیَنادِديَیانِن ِبَتَقاِليیَد َال يَیُجوزُز َلَنا "َقاِئِليیَن: 
وَوَمزَّقَق االُحكَّامُم ِثيَیاَبُهَما وَوأَأَمُروواا َفَثارَر االَجْمُع َعَليْیِهَما،  "َنْحُن االرُّووَماِنيیِّيیَن أَأنْن َنْقَبَلَها أَأوْو َنْعَمَل ِبَها!

اا وَوأَأْلَقْوُهَما ِفي االسِّْجِن، وَوأَأَمُروواا َضاِبَط االسِّْجِن ِبَتْشِديیِد االِحَرااَسِة ِبَجْلِدِهَما، َفَجَلُدووُهَما َكِثيیًر
االسِّْجِن االدَّااِخِليِّ، وَوأَأدْدَخَل أَأرْرُجَلُهَما  َعَليْیِهَما. وَوَنفََّذ َضاِبُط االسِّْجِن َهَذاا ااَألْمَر االُمَشدَّدَد. َفَزججَّ ِبِهَما ِفي

! وَوَنْحَو ُمْنَتَصِف االلَّيْیِل َكانَن ُبوُلُس وَوِسيیَال يُیَصلِّيَیانِن وَويُیَسبَِّحانِن ااَهللا .ِفي ِمْقَطَرةٍة َخَشِبيیٍَّة  
 

، وَوَسَقَطْت ْبَوااِبِه َحاًالوَوَفْجَأةًة َحَدثَث زِزْلَزاالٌل َشِديیٌد َهزَّ أَأرْرَكانَن االسِّْجِن، َفاْنَفَتَحْت َجِميیُع أَأ
االسَُّجَناَء  ُقيُیودُد االسَُّجَناِء ُكلِِّهْم. وَوأَأيْیَقَظ االزِّْلَزاالُل َضاِبَط االسِّْجِن. َفَلمَّا رَرأَأىى ااَألْبَواابَب َمْفُتوَحًة َظنَّ أَأننَّ

َتَمسَّ َنْفَسَك ِبُسوٍء،  َال"َهَرُبواا، َفاْسَتلَّ َسيْیَفُه ِليَیْقُتَل َنْفَسُه، وَوَلِكنَّ ُبوُلَس َصاحَح ِبِه ِبَأْعَلى َصْوِتِه: 
ا، وَواارْرَتَمى أَأَمامَم ُبوُلَس اا، وَوااْنَدَفَع إِإَلى االدَّااِخِل وَوُهَو يَیْرَتِجُف َخْوًفَفَطَلَب َضْوًء "ا ُهَنا!َفَنْحُن َجِميیًع

َفَأَجاَباهُه:  "ِلَكْي أَأْخُلَص؟َسيیَِّدييَّ، َماذَذاا يَیْنَبِغي أَأنْن أَأْفَعَل  يَیا"ا وَوَسَأَلُهَما: وَوِسيیَال، ُثمَّ أَأْخَرَجُهَما َخارِرًج
ا ِبَكِلَمِة االرَّببِّ. ُثمَّ َبشََّرااهُه وَوأَأْهَل َبيْیِتِه َجِميیًع "آآِمْن ِبالرَّببِّ يَیُسوعَع َفَتْخُلَص أَأْنَت وَوأَأْهُل َبيْیِتَك!"

ا. ُثمَّ ذَذَهَب َه َجِميیًعَو وَوأَأْهُل َبيْیِتَفَأَخَذُهَما ِفي ِتْلَك االسَّاَعِة ِمَن االلَّيْیِل وَوَغسََّل َجَرااَحُهَما وَوَتَعمََّد َحاًال َه
وَوَهذاا يُیريینا يیا  .، إِإذْذ َكانَن َقْد آآَمَن ِباِهللااِبِهَما إِإَلى َبيْیِتِه وَوَبَسَط َلُهَما َماِئَدةًة. وَوااْبَتَهَج َمَع أَأْهِل َبيْیِتِه َجِميیًع

 ،وَوَسَجنوهُهَكثيیًراا، ِم ِمْن أأنَُّهْم َجَلدووهُه فبالرَّْغأأحبَّائي أأننَّ بوُلَس كانَن يُیمارِرسُس َما يَیِعُظ االنَّاسَس ِبِه. 
  َلْم يَیْمَنْعُه ِمْن أأنْن يُیَسبَِّح ااَهللا وَويُیَمجَِّدهُه.، فإننَّ َهذاا ُكلَُّه ِمْقَطَرةٍة َخَشِبيیٍَّةوَووَوَضعواا رِرْجَليْیِه في 

 
دداانيیالَل كانَن أَأِسيْیَر َحْربٍب. وولِكنَّ ااَهللا َبارَرَكُه وَوأأْعطاهُه أأننَّ االِكتابِب االمقدَّسِس  َكَذِلَك، َنقرأُأ في

بسبِب ووأأنْن يُیَولِّيیَه ُشؤوونَن االَمملكِة ُكلِّها.  االَمِلُكوَوَقْد َنوىى َمْنِصًبا َمْرموًقا في ذذلَك االَبَلِد ااألْجَنِبيِّ. 
ِعْنَدِئٍذ ااْجَتَمَع َهُؤَالِء . ِبداانيیاللاعِع َشَرعواا يُیَخطِّطونَن لإليیقَفاالُوزَزررااِء وواالُحكَّامِم ذذلَك، ثارَرتْت َغيْیَرةُة 

إِإننَّ َجِميیَع  ِلَتِعْش أَأيیَُّها االَمِلُك دَداارِريیُّوسُس إِإَلى ااَألَبِد."االُوزَزرَرااُء وَواالُحكَّامُم ِفي َحْضَرةِة االَمِلِك َقاِئِليیَن: 
َقْد َتَدااوَوُلواا ِفيیَما َبيْیَنُهْم َعَلى إِإْصَداارِر وُوزَزرَرااِء االَمْمَلَكِة وَوَقادَدةِة االَحَرسِس وَواالُحكَّامِم وَواالُمِشيیِريیَن وَواالُوَالةِة 

ِلُك، ِلُمدَّةِة أَأْمٍر َمَلِكيٍّ َصارِرمٍم يُیْعَلُن ِفيیِه: أَأننَّ ُكلَّ َمْن يَیْرَفُع ِطْلَبًة إِإَلى إِإَلٍه أَأوْو إِإْنَسانٍن ِسَوااكَك أَأيیَُّها االَم
َهَذاا ااَألْمَر أَأيیَُّها االَمِلُك وَوااْخِتْمُه ِلَكْي َال يَیْطَرأَأ  ا، يُیْطَرحُح ِفي ُجبِّ ااُألُسودِد. َفَوقِِّع ااآلنَنَثَالِثيیَن يَیْوًم

. وَوَهَكَذاا وَوقََّع ااْلَمِلُك دَداارِريیُّوسُس االَوِثيیَقَة "َعَليْیِه َتْغيِیيیٌر، َفيَیُكونَن َكَشِريیَعِة َمادِديي وَوَفارِرسَس االَِّتي َال ُتْنَسُخ
  .وَوااَألْمَر

 
َتْوِقيیِع االَوِثيیَقِة َمَضى إِإَلى َبيْیِتِه وَوَصِعَد إِإَلى ُعلِّيیَِّتِه ذَذااتِت االُكَوىى َفَلمَّا َبَلَغ دَدااِنيیآلَل أَأْمُر 

االَمْفُتوَحِة ِباتَِّجاهِه أأوورُرَشِليیَم، وَوَجَثا َعَلى رُرْكَبَتيْیِه َثَالثَث َمرَّااتٍت ِفي االيَیْومِم وَوَصلَّى، وَوَحَمَد إِإَلَهُه 
لَل يَیْبَتِهُل وَويَیَتَضرَّعُع إِإَلى إِإَلِهِه. َفَمَثُلواا ااالُمَتآِمُروونَن، وَووَوَجُدوواا دَدااِنيیَكَمأُلوفِف َعادَدِتِه ِمْن َقْبُل. َفَتَجمََّع 

أَأَلْم ُتَوقِّْع أَأيیَُّها ااْلَمِلُك أَأْمراًا يَیْحُظُر "ِفي َحْضَرةِة االَمِلِك وَوَتَباَحُثواا ِفي أَأْمِرهِه االَِّذيي َصَدرَر، وَوَقاُلواا: 
ا، وَوَمْن يُیَخاِلُف ذَذِلَك يُیْطَرحُح َلى إِإَلٍه أَأوْو إِإْنَسانٍن ِسَوااكَك ُمدَّةَة َثَالِثيیَن يَیْوًمَعَلى ُكلِّ إِإْنَسانٍن رَرْفَع َطَلٍب إِإ
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. ِحيیَنِئٍذ "ااَألْمُر َصِحيیٌح َكَشِريیَعِة َمادِديي وَوَفارِرسَس االَِّتي َال ُتْنَسُخ"َفَأَجابَب االَمِلُك:  "ِفي ُجبِّ ااُألُسودِد؟
َحَد َمْسِبيیيِّ يَیُهوذَذاا َقِد ااْسَتَهانَن ِبَك، وَوَلْم يَیأُخِذ ااَألْمَر االَِّذيي وَوقَّْعَتُه ِبَعيْیِن إِإننَّ دَدااِنيیآلَل أَأ"َقاُلواا ِلْلَمِلِك: 

."ااالْعِتَبارِر، َبْل َها ُهَو يَیْرَفُع ِطْلَباِتِه ِإلَلِهِه َثَالثَث َمرَّااتٍت ِفي ااْليَیْومِم  
 

َتْنَجْح لَل، وَوَلِكْن َلْم اَعَلى إِإْنَقاذِذ دَدااِنيیَعَقَد االَعْزمَم يیٌد وَوَفَلمَّا َسِمَع االَمِلُك َهَذاا االَكَالمَم َتَوالَّهُه َغمٌّ َشِد
ُجُهودُدهُه االَِّتي َبَذَلَها َحتَّى ُغُرووبِب االشَّْمِس ِفي َتْخِليیِصِه. ُثمَّ َتَجمََّع االُمَتآِمُروونَن ِفي َحْضَرةِة االَمِلِك 

َمِلُك أَأننَّ َشِريیَعَة َمادِديي وَوَفارِرسَس َتُنصُّ َعَلى أَأننَّ ُكلَّ َنْهٍي أَأوْو ااْعَلْم أَأيیَُّها ااْل"ِلْلَمرَّةِة االثَّاِنيَیِة وَوَقاُلواا َلُه: 
لَل وَوَطَرُحوهُه ِفي ُجبِّ ااُألُسودِد. اأَأْمٍر يُیَوقُِّعُه ااْلَمِلُك َال يَیَتَغيیَُّر. ِعْنَد ذَذِلَك أَأَمَر االَمِلُك َفَأْحَضُروواا دَدااِنيی

. وَوأأِتَي ِبَحَجٍر َسدُّوواا ِبِه َفَم االُجبِّ، "ا ُهَو يُیْنِقُذكَكاالَِّذيي َتْعُبُدهُه دَدااِئًم إِإننَّ إِإَلَهَك"لَل: اوَوَقالَل االَمِلُك ِلَدااِنيی
وولِكنَّ ااَهللا َنجَّى  .لَلاوَوَخَتَمُه االَمِلُك ِبَخاِتِمِه وَوأَأْخَتامِم ُنَبَالِء دَدوْوَلِتِه، ِلَئالَّ يَیْطَرأَأ َتْغيِیيیٌر َعَلى َمِصيیِر دَدااِنيی

دد. دداانيیالل ِمْن ُجبِّ ااُألسو  
 

وَوَنرىى ِمْن ِخاللِل هذهِه االِقصَِّة أأننَّ دداانيیالَل َلْم يَیْخَضْع ِلَشرِّ ااألشراارِر، بِل ااْسَتَمرَّ في االصَّالةِة 
فالُمؤِمُن االَحقيیقيُّ ال يَیتوقَُّف َعِن  َتْقديیِم االشُّْكِر ِهللا بالرَّْغِم ِمْن ُخطورَرةِة ذذلَك على َحيیاِتِه.في وَو

.االصَّالةِة وواالشُّْكر  
 

وَوَقْد كانَن يَیسوعُع ُقْدوَوَتنا في َتْقديیِم االشُّْكِر. فنحُن َنقرأأ في حادِدَثِة إإْطعامِم االُجموعِع أأنَُّه أَأَخَذ 
االُخْبَز وواالسََّمَك وَوَشَكَر ااآلبَب. وَوعندما كانَن في االِعلِّيیَِّة ِلَتناوُولِل االَعشاِء ااألخيیِر َمَع تالميیِذهِه، أَأَخَذ 

ووَنقرأأ في ااألْصحاحِح ". ُخُذوواا ُكُلواا هَذاا ُهَو َجَسِديي ااْلَمْكُسورُر َألْجِلُكُم" الَل:وَوَشَكَر َفَكسََّر، وَوَقُخْبًزاا 
، وَوأَأرْرَسَلُهُم ااْثَنيْیِن ااْثَنيْیِن، ِليَیْسِبُقوهُه إِإَلى ِتْلميیًذااَعيیََّن ااْثَنيْیِن وَوَسْبِعيیَن االعاِشِر ِمْن إإْنجيیل لوقا أأننَّ يَیسوعَع 

 يَیا" ِبَفَرحٍح َقاِئِليیَن:ُثمَّ َنقرأُأ أأننَّ االسَّْبعيیَن رَرَجعواا . َلى وَوْشِك االذََّهابِب إِإَليْیِهُكلِّ َمِديیَنٍة وَوَمَكانٍن َكانَن َع
أَأْحَمُدكَك أَأيیَُّها ااآلبُب، رَرببُّ " َفَتَهلََّل يَیسوعُع بالرُّووحِح وَوقالل: "رَرببُّ، َحتَّى االشَّيَیاِطيیُن َتْخَضُع َلَنا ِباْسِمَك!

ذَذَهَب ووعندما  ".أَأْخَفيْیَت هِذهِه َعِن ااْلُحَكَماِء وَوااْلُفَهَماِء وَوأَأْعَلْنَتَها ِلَألْطَفالِلاالسََّماِء وَوااَألرْرضِض، َألنََّك 
ِلعازَزرُر َفَرَفُعواا االَحَجَر َحيْیُث َكانَن  .للحاِضريیَن أأنْن يَیْرَفعواا االَحَجَر للإلقاَمِة ِلعازَزرَر قايَیسوعُع 
". أَأيیَُّها ااآلبُب، أَأْشُكُركَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي" ْوقُق، وَوَقالَل:رَرَفَع يَیُسوعُع َعيْیَنيْیِه إِإَلى َفحيینئٍذ وَو .َمْوُضوًعا  

 
ِلذلَك يَیِجُب عليینا، يیا أأحبَّائي، أأنْن َنْشُكَر ااَهللا في ُكلِّ َشيٍء. وَوِعْنَدما َنْجِلُس ِلتناوُولِل االطَّعامِم، 

ِهللا االَحيِّ االَّذيي يُیْعطي ِبَسخاء وَوال يَیِجُب عليینا أأنْن َنتذكََّر أأننَّ َهذاا االطَّعامَم ُهَو َعِطيیٌَّة وَوِهَبٌة ِمَن اا
ووما أَأْجَمَل أأنْن ُنَدررِّبَب أأْنُفَسنا على َتْقديیِم االشُّْكِر للرَّببِّ دداائًما. وَوَكما َقرأأنا َقْبَل َقليیل، فإننَّ يُیَعيیِّر. 

. ووليیَت ااَهللا يُیساِعُدنا على أأنْن في ُكلِّ َشْيٍءَمشيیَئَة ااِهللا في االَمسيیِح يَیسوعَع ِمْن ِجَهِتنا ِهَي أأنْن َنْشُكَرهُه 
.َشاِكريیَن َلُه على ُكلِّ ُجْودِدهِه وَوَصالِحِه وَوَبركاِتِه االَّتي يُیْسِبُغها عليینا في ُكلِّ يیومٍم. آآميینَنكونَن   

 
 

[االخاتمة]  
مم االبرنامج) (ُمقَدِّ  

االشُّْكِر ِهللا. َفَمشيیَئُة ااِهللا ِمْن نَّنا َلْسنا في َحاَجٍة إإلى ِعيْیٍد رَرْسِميٍّ ِلَتْقديیِم َكما َنْعَلُم َجميیُعنا، فإ
ِجَهِتنا ِهَي أأنْن َنْشُكَرهُه في ُكلِّ َشيٍء وَوفي ُكلِّ حيین. لذلَك، ِلَنَتَذكَّْر ددااِئًما أأننَّ َتْقديیَم االشُّْكِر ِهللا ُهَو 
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، فإننَّ ُقلوَبنا َسَتفيیُض ووِعْنَدما ُنْدرِركُك بالِفْعل ما َفَعَلُه ااُهللا ألْجِلناِسَمٌة رَرئيیسيیٌَّة للَحيیاةِة االَمسيیحيیَِّة. 
بالشُّْكِر ددااِئًما.   

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو

ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن االَمزااميیرِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكلَِمة ِختاميیَّة]  

ااعي ْتَشك سميیث) (االرَّ  
َألنَُّه ِمْثُل اارْرِتَفاعِع وَوَمرااِحِمَك االَكثيیَرةِة ِمْن َنْحِونا  َنْشُكُركَك، يیا رَرببُّ، على ُجْودِدكَك وَوَصالِحَك

ك. وَوَنْحُن َنْسأُلَك في هذاا االيیومم أأنْن ُتساِعَدنا َعَلى َخاِئِفيی َكاالسََّماوَوااتِت َفْوقَق ااَألرْرضِض َقِويَیْت رَرْحَمُت
باْسِم رَربِّنا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع على أأنْن َنْفَعَل َمشيیَئَتَك وَوأأنْن َنكونَن َشاِكريیَن َلَك ددااِئًما في ُكلِّ َشيء. 

االَمسيیح. آآميین.   
 


