الشكوى والتذمــَّر
 .1الشكوى والتذمر مشكلة صعبة يف حياة املسيحي تدمر حياته النفسية ومعها احلياة الروحية أيضاً .غالباً
يف الشكوى األنسان يرتك خريات كثرية وكبرية اهلل منحها له ويتمسـ

ششـص صـجري ًـداً وتاتـه وت ـ

احلياة أمامه من أًل هذا الشص التاته.
 .2الشكر الدائم من ال لب هو مفتاح أشياء مجيلة وكثرية لألنسان " شاكرين كـل حـع ىلـل كـل شـيء
يف اسم رشنا يسوع املسيح " أتسس  - 22 :5التذمر والشكوى مصدر كل تعب نفسي وروحي.
 الشكوى مثل الشكر من األمراض املعدية .الزوج والزوًة شاكرين أو مشتكع جتد الطبـ مـ
أوالدهم أيضاً .الشاكر يوًد ًو روحـي مجيـل وجتـد املتـذمر يوًـد حولـه ًـو بـي وتعـب
نفسي وتعب أىصاب.
 السيد املسيح ذات مرة شفل  12رًال شرص ( لوقا  )11 -11 :11وذهب مـنهم  9ولكـن رًـ
واحد ت ط لكي يشكر اهلل ىلل ىطيته تمدحه من أًل أميانه " أميان

قد خلص

".

 الشكوى والتذمر سببهم ىدم الرؤية شعع اهلل لألمور .حنن نـرى األمـور شعيـون ًسـدانية وقتيـة
ونض م اييس أربية وت ما نراه ولكن اهلل يرى شعع روحية أشدية حسب حياتنا األشدية.
 الشد أن األنسان يعي ح ي ة أن التعب يف احلياة هذا هو الطبيعي وهذا ما قاله السيد املسـيح
" يف العامل سيكون لكم بي " حنن نعيش يف أرض ملعونة شسبب اخلطيـة .أشلـيس هـو رئـيس
هذا العامل.
 .4الشكوى درًات:
 ىدم الشكر حتل يف املواق

اليت تستح الشكر هلل .أو شكر أنفسنا أو أخرين شدالً من اهلل.

 حركات اجلسم والوًة والربطمةBody Language and Facial Re-actions .
 األىرتاض والتذمر والشكوى أمام الناس خاصة أهل البيت.

 التهويل واملبالفة يف التذمر والشكوى .ىندما تريد أن تشكو وتكون شكواك ذات معنـل أشـكو
يف صالت

هلل ولكن أشدأ شالشكر واحلمد هلل من أىطاك ما لست تستح .

 .5حتل األنبياء وال ديسون وقعوا يف الشكوى و التذمر :
 أيليا النيب – " ودخل هناك املجارة وشات تيها .وكان كالم الرب إليـه ي ـول :مـا لـ

ههنـا يـا إيليـا.

ت ال :قد غرت غرية للـرب إلـه اجلنـودن ألن شـر إسـرائيل قـد تركـوا ىهـدك ن ون ضـوا مـذا
وقتلوا أنبياءك شالسي

ن

ن تب يت أنا وحدي ن وهم يطلبون نفسي ليأخذوها "  1ملوك 12 – 9 :19

 يونان النيب – " تلما رأى اهلل أىماهلم أنهم رًعوا ىن طري هم الرديئةن ندم اهلل ىلل الشـر الـذي
تكلم أن يصنعه شهمن تلم يصنعه .تجم ذل

يونـان غمـا شـديدان تاغتـال وصـلل إب الـرب وقـال :آه

يــاربن ألــيس هــذا كالمــي إذ كنــت شعــد يف أربــي  .........تــا ن يــاربن خــذ نفســي مــرن ألن
موتي خري من حياتي" يونان 3 -1 : 4
 يونان النيب – "تأىد الرب اإلله ي طينة تارتفعت توق يونان لتكون لـال ىلـل رأسـهن لكـي

لصـه

من غمه .تفرح يونـان مـن أًـل الي طينـة ترحـا ى يمـا ثـم أىـد اهلل دودة ىنـد طلـوع الف ـر يف
الجدن تضرشت الي طينة تيبست وحدث ىند طلوع الشمس أن اهلل أىد رحيا شرقية حارةن تضـرشت
الشمس ىلل رأس يونان .تطلب لنفسه املوت وقال :موتي خري من حياتي" يونان 8 - 6 :4
أسباب الشكوى والتذمر:
 .1ىدم األميان شوًود اهلل يف حياتنا.
 .2الطم والطموحات العالية اليت ليس هلا وًود تعلي يف احلياة.
 .3الشعور الزائد شالذات والكربياء " .أنا أستاهل أكرت من كده" "انا أت لمت ومأخدش ح ي"
 .4امل ارنة شا خرين وصجر النفس الناتج ىن هذه امل ارنة.
 .5ىدم حمبة ا خرين.

