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 االمتنان احلقييق 
 بقلم ديفيد موري 

اعًما دخل إىل  �سع�زوجيت ابلالغ من العمر  وادل. خط�جنيس  العتداءصديقيت  ضتتعرَّ . لقد اكنت سنة صعبة
،  أشهرالرسطان ىلع اجلانب اآلخر من املحيط األطلنطي. منذ بضعة مرض يموت ببطء �سبب  هواملستشىف، إذ 

.  م��  أماميف مر السيارة    ساقه  فوقاعًما عندما قدت السيارة باخلطأ    ثمان�ابلالغ من العمر    ادليولت  ظننت أ� قت
أقل من الضغوط واإلحباطات  �شلك غ� اعديو�ن هناك عدد كب�  .ثالثة رجال من دائرة معار� األوسعانتحر 

 حدة. 

ٍء" ( لُكِّ  يِف  ا أن أ�تب عن "اْشُكُرو �لة تيبوتلوك ثم طلبت م�  � كنت يف  ن). علم الرب أ١٨: ٥�سالونييك  ١يَشْ
 القيام به.  ةيَّ هذا األمر و�يفملعرفة ما يعنيه بالفعل اآلن مضطر ، وأنا اتلذكرةه  احتياج هلذ

 : فاالمتنان املز�َّ 

هو ما ا هذن إ ذات مرة الظروف. أتذكر واعًظا قال  لكمن أجل  الشكر  منقدِّ أعلم أن اهللا ال يقصد أنه علينا أن 
الرسطان.  مرض  ، ليس بعد وقت طو�ل من فقدان شخص من أعضاء الكنيسة البنه �سبب  ١٨:  ٥�سالونييك    ١  تعنيه

  يضع هذا ا أن �شكره ىلع مثل هذه الرشور. "ال!" اهللا ال يطلب منَّ  :اكد أن �ُسمع، قائًال  بصوٍت  رصخت يف داخ�
 
ً

 .واقيع أو ليست كتايب ، ولكنهةوحانيَّ رشديد الأنه  ر األم  بدوي.  لهحتمُّ  ن�ا يم م أثقَل ىلع ضمائر انلاس  أمحاال

 لك األشياءاجليدة وأن نتجاهل  األشياء مجيع من أجلالشكر  منقدِّ  أعلم أيًضا أن اهللا ال يقصد نلا أن �كما أن
ن  ل�  ."اتالسلبيَّ تفكر يف    الو  ؛ة فقطز ىلع األمور اإل�ابيَّ "ر�ِّ   :مثل  ءً أشيا يقولون  ظ الرخاء"  السيئة. �ن �سمع "واعَّ 

و��ى   آالمه حزن ىلع أمام اهللا. حىت أن �سوع  العبادة روحبملؤمن� رثاء اىلع عديدة  أمثلةً املزام�  نلا  متقدِّ 
 غ� واقيع وغ� كتايب.  أمرن�ار األلم أو جتاهله إ). ٣٥: ١١يوحنا   ؛٤٢-٤١: ٢٢ ؛٤٤-٤١:  ١٩شقاء انلاس (لوقا  �سبب

أنفسنا ىلع قول بعض    �جبارأسناننا و  رص�ر  طر�قةفإن  روفنا.  ظ   الرغم من ىلع  أن �شكر  �ب    نا ا أنهذا ال يع� أيًض 
  ية كتسمُ ة القديمة  الرواقيَّ أشاكل الفلسفة  �رد شلك من  ر فيه أو ما �شعر به هو  ا نفكِّ لكمات الشكر بغض انلظر عمَّ 

 .هلا   أساس منطيقوجد ، ألنه ال يال قيمة هلا و ةآيلَّ و �فكت ال ة بروحانيَّ إنها . ا مسيحيًّ  رداءً 
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 : االمتنان احلقييق 

تجاهل الظروف، و�ن لم ي�ن  بشكر تقديم الظروف، و�ن لم ي�ن  من أجل لكالشكر  تقديمإًذا، إن لم ي�ن 
  مهما . اآلية؟ املفتاح هو يف أصغر لكمة يف ١٨: ٥�سالونييك  ١عنيه تالرغم من الظروف، فما اذلي ىلع الشكر  تقديم

، لماخلطية واأل �زن ىلعأن  �سمح نلا زال ي هذا الللشكر.  �د سببًا �ب علينا أن  ، فيهايت �ن اكنت الظروف ال 
يف نهاية املطاف. دع� أعطيك بعض    لشكر اهللا يف نفس الوقت، أو ىلع األقل  ا ا أيًضا أن �د أسبابً ب منَّ طلَّ تولكنه ي
 .العصيبةاحلق يف وسط األوقات   منأساس الشكر املب� ىلع   مأن أقدِّ  �اوليت ةىلع كيفيَّ األمثلة 

يف   لسيعالقوة اليت أعطاها هلا ل ىلعشكر اهللا أ، صديقيت هلا ت ضرَّ عتالصادمة اليت االعتداءات  سببأحزن �بينما 
سات اليت  خر�ن من يعانون. أشكر اهللا ىلع األشخاص واملؤسَّ اآل ساعدةطلب العدالة مع استخدامها ملا مرت به مل

 ء.  شفا الهؤالء الضحايا ىلع    ساعدةباخلربة ملاهللا بار�ها 

  للثوا� القليلة األو� ال  ة رعبالمُ  صواتاملكسورة، كنت أشكر اهللا أن املشهد واأل وادلي  ساقأثناء حز� ىلع 
،  أي وقت مىضأ�رث من    وادليألم. أشكر اهللا من أجل  أي  ، وأنه ال �شعر بمرة أخرى   اآلن تعكس الواقع، وأنه �س�  

 . مر السيارةىلع  حهجبرو  مستلقيًا يل حىت عندما اكن ا اغفرً و ا رؤوفً أنه اكن  ال سيما 

لك� أشكر اهللا ىلع الراعية يف املستشىف، وألجل   ،يتوادلي زوج  طان اذلي أصابإن� أب�ي �سبب مرض الرس
 � اعًما وحىت انلهاية.أ�رث من ستِّ  مدى نات األلم، وألجل شهادته األمينة للمسيح ىلع سكِّ مُ 

اذلي  �يل اء اإلرج ة وألجل شكر اهللا ىلع لك يوم من الصحة اذلهنيَّ أحاالت انتحار،  ثالث�سبب ب�ي أبينما 
يعانون  د ق � من حىت املؤ الرغم من أنىلع وأنه،  نالت اخلالص�فظنا عرب اتلجارب. أشكر اهللا من أجل لك حياة 

 إىل الرجاء األبدي للفرح والسالم يف السماء. علَّ طنت، إال أنه يمكننا أن ةقليَّ الع من األمراض  

�ب أن ي�ون   و�ن بلاكن من املم�ن أن ي�ون أسوأ، أمر به أن أشكر اهللا أن لك ظرف  أستطيع ؤمن، مك
أشكر اهللا من أجل �سوع املسيح    لك ن يف انلهاية يف املجد. ذل، وأن لك ظرف سيتحسَّ �ي أسوأ، وأن لك ظرف هو خل 

 َّ  . إىل األبدبأفضل الظروف من االستمتاع   نم�َّ أت الظروف حىت مجيع ما يف  م �سبب أسوأ اذلي تأل

 : شكرالمعر�ة 

زلت أصارع من أجل املز�د من االمتنان يف حيايت. ول�ن املعر�ة   . ما برباعة ا  أصبحت شاكرً ن�إانا ال أقول 
، والغضب، واحلقد، والطمع، والقلق بينما تلوترمتنان �ساعد ىلع اتلقليل من ا. لقد أثبت العلم أن االذلك �ستحق 
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ليس فقط ألن   لالمتنانا اهللا ون. يدعمةالعا ن العالقات، والطاقة، والقدرة ىلع انلوم، والفرح، والصحة �سِّ 
 ألنه يرفعنا �ن أيًضا.  ه، ول�نعليِّ ه و�ُ االمتنان يمجدِّ 

 

جراند    ، بمدينةهوت ال لحة  صلَ ديفيد موري هو أستاذ العهد القديم والالهوت العم� يف لكية اتلطه��ن المُ   ادلكتور
. )Grand Rapids Reformed Church( حةصلَ ميشيجان، وهو قس لكنيسة جراند رابيدز المُ  يف والية رابيدز،

 :Exploring the Bible( "استكشاف الكتاب املقدس: خطة لقراءة الكتاب املقدس لألطفال " مؤلف كتابهو و

A Bible Reading Plan for Kids( . 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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