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 خلطية ا أساسعدم االمتنان 
 بقلم ويلام باريلك 

خذت  أ  ،ها أخيت وزوجها لز�ارة األصدقاء. عندما وصلوا ت أخذ  سنت� ونصف،عندما اكنت ابنة أخيت تبلغ من العمر  
ا.  الكبار معً   أثناء حديثغرفة أخرى للعب معها إىل أخيت  بنةا سنواتمن العمر ستة   ابلالغةاألصدقاء هؤالء نة با

إىل الغرفة و� اغضبة جًدا. اكنت تلعب لعبة مع ابنة    سنواتابلنت ذات الست    دخلتدقيقة،    حوايل عرش�نبعد  
عطيتها أ  يف لك مرة: "من قطع اللعبة. اشتكت ابلنت الصغ�ة قائلةً   عرشاتب منها أن تعطي ابنة أخيت  أخيت تتطلَّ 
  "احلوار" ملدة عرش�ن دقيقة، وشعرت الطفلة األ�رب   استمر هذاأقول هلا "عفًوا"".  أن  تنتظر�  وا"  شكرً "ل يل  قطعة، تقو

 هذا األمر. �سببباإلحباط  سنًا 

السبب ي�من يف أن وة.  شكر هو جزء هام من الرت�ية املسيحيَّ ال�ون هلم روح  يوأن    �شكروا   إن تعليم أطفانلا أن
�سوع املسيح. ومن انلاحية   أمر أسايس لكونك تتبع الشكر إن فيض أوالده بالشكر. السماوي يطلب أن ي  انا أب

 خرى.األخلطايا  ا أساساألخرى، فإن عدم االمتنان هو خطية و

  للقناعة اجلوهرة انلادرة "يلعبده. يف الكتاب الالكسييك بعنوان  —ثم أاعد خلق شعبه— �سان خلق اهللا اإل
 )Jeremiah Burroughs( ، ي�تب ج��ميا بوروز)The Rare Jewel of Christian Contentmentة" (املسيحيَّ 

�شتمل العبادة ىلع   .بما يفعله اهللا"أيًضا � الرضا اهللا، ول�ن  يُريض قائًال: "إن العبادة ليست �رد القيام بما 
هو القلب   رلقلب الشاكيف لك الظروف. ا—يف حياتنا وتقديم الشكر ىلع ذلك اهللا �ل ما يصنعه االستمتاع ب

 ن يعبد اهللا. أ ستطيعشاكر ال �ال. القلب غ� تعبِّدامل

َِميُع  �سان ودينونة اهللا. ال �ُستث� أحد (" خطية اإلعن  ة و�ملةشامل اصيلم بولس تف، قدَّ ٢٠: ٣–١٨: ١يف رومية 
ْ
اجل

وا 
ُ
ْخَطأ

َ
  من و القتل، إىل احلسد منو اخلبث، إىل من الطمع—أي درجة من درجات اخلطية  يتم اتلغافل عن  "). الأ

ة إىل انلميمة   اختالق الرب اذلايت، ومن فعل الرش إىل  إىلد من اتلمرُّ و، عصيان الوادليناهللا إىل  اهيةمن كرو، املذمَّ
فشل  ومع ذلك، فإن السبب الرئييس وراء لك ذلك هو  .  اخلطية  يرت�بونن  اخلطية إىل تأييد مَ   ارت�اب الرش، ومن  

 ). ٢١:  ١(وتقديم الشكر هل كإهل اهللا  تمجيد البرش يف 

رفض هللا بصفته  إنه. الضابط للك األشياءهل بصفته اخلالق و رفٌض  إنه، عدم االمتنان هو رفض هللا. األساسيف 
ؤملة. حىت يف السجن،  فرحة أو مُ سواء اكنت مُ و، ُمتوقَّعة غ� أو  اكنت ُمتوقَّعة لك بر�ة، سواء انحمعطي احلياة، وم
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  روح الشكر   املؤمنون دليهمالشكر دائًما.  ىلع تقديم  اآلخر�ن    حثَّ   كما معه.    ىلع الفرحأهل فيليب    فرح بولس وحثَّ 
 ملجده وخ�نا. — من يد اهللالك ما �ن عليه يأيت  � الواقع، وأينما كنَّا ما دلينا، لك ألنهم يدر�ون أن 

احلياة، واخلالص، و� ما —اهللا لك يشء  أعطانا خيت، أن لك ما دلينا هو عطية. لقد أ ون، مثل ابنة املسيحيُّ يدرك 
اهللا صالح، و� ما إن بالشكر. ت�ون مليئة � حلظة، �ب أن و. لك يوم، اآليت احلياة يف هذا العالم والعالم  �ُشلكِّ 

 عطية.   ذلك هويفعله و�عطيه هو خل�نا. لك  

:  لوادليهل  ا راحة وأمان، ثم ق  يف دارس، و�عيش  امل ذهب إىل أفضل  � ، وباهظة اثلمن هدايا  تلىقَّ ي  ثر�َّة  لعائلةٍ   ا ل ابنً ختيَّ 
َّ مُ  أنهالطفل  ذلك ي�من أن نطلق ىلع"لم تعطو� أبًدا ما ي�يف".   اهللا   يمنحها ل واعق. ومع ذلك، فإن لك عطية دل

نلا من  ال �ستحقها. يا دائًما ، وخل�نا  دائًما لك ظرف، ول مناسبة تماًما ، و، وأ�رث سخاءً بال حدود أفضل � ألوالده 
َّ أوالد مُ   . هل باستمرارالشكر  تقديم ل� إن فشلنا يف دل

  : "َولِ�ِن االرتداد يف "آخر األيام". كتب بولس قائًال  سمة من سماتعدم الشكر هو  ي�ون  أن   من املناسب، إذن،
نَّهُ  هَذا اْعلَمْ 

َ
يَّامِ  يِف  أ

َ
ِخَ�ةِ  األ

َ
يِت  األ

ْ
ْزِمنَةٌ  َستَأ

َ
نَّ  أ

َ
ْ�ُفِسِهْم، ُ�ِبِّ�َ  يَُ�ونُونَ  انلَّاَس  َصْعبٌَة، أل

َ
ِمَ�،  لِلَْماِل، ُ�ِبِّ�َ  أل  ُمتََعظِّ

�َن، فَِ�، ُمْستَْكرِبِ يِهْم، َطائِِع�َ  ْ�َ غَ  ُ�َدِّ   جتتمع أن  املناسب). من ٢-١: ٣تيموثاوس  ٢َد�ِِسَ�" ( َشاِكِر�َن،  َغْ�َ  لَِوادِلِ
ِمَ�، "ُ�ِبِّ�َ  ْ�ُفِسِهْم"، و"ُمتََعظِّ

َ
�َن" و "َغْ�َ  أل .  الكون  مر�زأنه  عتقد شاكر يالالشخص غ� فا. َشاِكِر�َن" معً  ُمْستَْكرِبِ

 . ما من عطية ،�النسبة هلو دليه.  ما قد اكتسب لك ف

يُّ كتب قائًال ف للعديد من املشالكت يف كنيسة كورنثوس.    أساسبولس إىل عدم االمتنان ىلع أنه    أشار
َ
ءٍ   : "أ  لََك   يَشْ

ُخْذُه؟  لَمْ 
ْ
َخْذَت، قَدْ  ُكنَْت  َو�ِنْ  تَأ

َ
نََّك  َ�ْفتَِخرُ  فَِلَماَذا  أ

َ
ُخْذ؟" ( لَمْ  َكأ

ْ
فشلوا يف إدراك أن لك ما  لقد). ٧: ٤ثوس كورن ١تَأ

 
ً

 ومتباهون.  متفاخروناكنوا  ، من ذلكدليهم هو عطية من اهللا. و�دال

عدم االمتنان والكرب�اء �س�  خطية الكرب�اء.  —  القبيحو� ترفع رأسها    األساسيَّةة"  نرى اخلطية "األصليَّ   هنا، إذن،
شاكر وهو يف عداوة  ال هو القلب غ� تكربِّ القلب المُ فانبه. جب خر س� اآل� يذهب أحدهما،جنبًا إىل جنب. حيثما 

م ال هو عطية.   عندك، لك ما ؤمنامل أيها مع اهللا.   . ىلع ذلك باستمرارشكر هللا قدِّ
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 Sovereign Grace Presbyterian( ة سوفر�ن جر�س املشيخيَّ كنيسة ل  الرايع الرئييسويلم باريلك هو ادلكتور 

Church ( اكرويلنا. وهو  نورث  بوالية شارلوت،مدينة حة يف صلَ �لية الالهوت المُ ب لعهد اجلديد ل زائروأستاذ
 . )Gospel Clarity( و "وضوح اال�يل" )The Secret of Contentment(  "القناعةف كتاب "رس  مؤلِّ 

 

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