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  مبادئ يف احلياة الروحية.  سلسلةالكتاب: اسم 
  القيمة                

  ٢٠٢٠األوىل  الطبــعة:
 ٧٤٥٥رقم اإليداع:

  ٩٧٨I.S.B.N-٩٧٧-٩٠٣- ٨٥٩-٩الرتقيم الدوىل:

  
ا    لإلستفادةمالحظة:   قرأ الرجاء  السلسة  هذه  من  الكاملة 

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يسبب تشويش وعدم  
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  
  
  
 

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني 
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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 .األفكار متعب وجمهد من كثرة  أو  الروحيأنتظر أىب    جلست
لفشل    حويلفكلما نظرت     أخي فلم أجنز كما ينجز    واإلحباطأشعر 

ومل   ،سىن  يفممن هم    ثل الكثريكم  صدقاءالكثري من األ  دىيس للو 
مل    يفحىت    ،خايلأتفوق كما يتفوق ابن    يفاحلياة الروحية عندما أ

مازلت   أ  بينما  املسيح  وكيف حيب  أىب   األوىل اخلطوات    يف حياة 
ءلو نظرت للخدام أو  و   ،إلحباطأشعر   م يتابعها   اآل الذين عظا

 لكادو جمموعة أفراد صغرية    خادم مغمور أخدم  بينما أ جمرد  اآلالف
أن  بعهم  أستطيع  أُ .  أ أحسست    لنفسي  األمور  هذهكل    د عدوأ 

ولكنه مل   يتأملين جواري يب فوجئت قيمةال  ةوقل اإلجنازعدم  بشعور
حبل   يقطع  أن  يريد  فلما  أفكارييكن  لوجوده انتبه،  وقفت    ت 

   هنا؟ أسف  أىب هل لك وقت طويل  قلت:و  .عليهوسلمت 
ألفكار فلم أشاء أن أقاطعك.   ،من دقائق  قال:   وجدتك منشغل 

  . أفكاريفعال سرحت مع  قلت:
   أبىن؟فيما كنت تفكر   قال:

الصراحة أفكار إحباط وأفكار شعور بعدم القيمة وعدم   قلت:
  أفكار صعبة جدا  أىب ومدمرة نفسيا وروحيا.  اإلجناز.
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عدم معرفة قيمتنا  و حرب الشعور بعدم القيمة  بافعال   قال:
ومؤذي جدا  صعبة  حرب  اجلسدية    ةاحلقيقية  ت  املستو على كل 

 اليت  واألفكارنتكلم عن قيمتنا احلقيقية  سواليوم    ،والنفسية والروحية
  األفكار. هذهتشوه قيمتنا وكيف نصحح 

لقيمة حىت ندرك خطورة   دعنا أوال نتكلم عن نتائج عدم الشعور 
عن قيمتك احلقيقية قد تتصور   أوالكلمتك   لو ألين ،املوضوع وأمهيته

  ن: أ ابىن أن تعرف   الضروريفمن ، وأحفزك إشجعك إنين
تصغصغئ عع  اظ ا شئ صغ   غئ. سثم طس

يعترب خطية يعىن كما يقول   قيميتاىن ال أعرف    خطية!!  قلت:
ر"    املثل "موت وخراب د

 وأيضا خطية امسها خطية صغر النفس    هذه  ابفعال     قال: 
جهل "  ،خطية  الكتاب  يقول  عدم منشعلكوكما 

  ندرى فعدم معرفة قيمتنا يقود للهالك دون أن    .)٦:٤"(هو  املعرفة
  .منتهى اخلطورة يف ويكون له نتائج

لتفصيل  يلشرح  ا  قلت: من   ربينختكنت    كلمافعال    ألين  ، أىب 
عن القيمة كنت أخذ الكالم كتشجيع وحتفيز ومل أدرك أن عدم   قبل

  والضياع. معرفة القيمة خطية ويؤدى للهالك 
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لقيمة  أول قال:   : هينتيجة من نتائج عدم الشعور 
  اجلوع  -١

جوع  عنده  يكون  احلقيقية  قيمته  الشخص  يعرف  ال  فعندما 
 سدلنه ويلجأ  املديح حىت يشعر بوجوده وبكياو  للحصول على التقدير

  األشياء. اجلوع عن طريقني إما الناس أو  ذا
الناس بشىت   إعجابفيجعله جيرى وراء    الناس:أوال عن طريق  

وقد    ،إعجاب  أوالطرق والوسائل حىت حيصل منهم على كلمة تقدير  
ت.   األشخاصذلك الفخ    يسقط     العاطفيني من الشباب أو الشا

وكان أهلها دائما يعملون مقارنة   ،احلقيقية شابة مل تعرف قيمتها 
وبني   الشعر  ابينها  ذات  الشابة  عمها  الزرقاء  األصفربنة   ، والعيون 

قلبها    داخليبصغر نفس شديد وبتعب    الشابة  هذهفشعرت   كسر 
ا بال قيمة"ووصلت هلا رسالة   ىف  متعبة و   هاتنفسي  ئمافكانت دا  "أ

كلمة تقدير واحدة خالل ليها مل يقول هلا  إفأقرب الناس    ،إحباط دائما
تدرى بدأت    أن   دون بف  ،سنة املاضية بل دائما مقارنة مقارنة  ٢٠ال

لفعل تعرفت على   والتقدير ىف عالقة عاطفية و القيمة  تبحث عن 
لساعات الطويلة   تطور و شاب من الفيس بوك وبدأت حتكى معه 

لرغم من    استغالهلاىل اخلروج معه وبدأ الشاب ىف  إ  األمر او  يف   إ
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لعدم وجود   الداخليترفض الشر واخلطية لكن اجلوع  داخلها كانت  
القيمة   ويعطيها  يقدرها  أخالقيتها جعلها    اإلنسانيةمن  عن    تتنازل 

وىف النهاية تركت املسيح لتشرب من املاء   ،وسقطت معه مرارا وتكرارا
  الذى ال يروى أبدا.

القصص وإن مل يكن كلها    هذهامسع الكثري من    أىبفعال     قلت:
املأسوية  ذه على    ،النهاية  مْن    األقللكن  الكثري  ىل إيصل  يوجد 

م ويكسرون مبادئهم ويشربون من املاء   نصف الطريق ويضيعون أوقا
  . املاحل

الكثري جيرون  فعال و   قال: القصص هكذا لكن  إن مل يكن كل 
  . قريب ليسدوا هذا اجلوع أوسواء من غريب  إعجابوراء كلمة 

  .األشياء عن طريق هو  طريق الثاىن للشبعال أما 
له معرض  الش  ،العمليني   األشخاص  ويكون  وراء خفيجرى  ص 

أو حىت   عملي  إجناز  أوسواء درجة علمية أو تكوين الثروة    اإلجناز
  لقيمة. حىت حيصل على التقدير ويشعر بداخلة اخلدمة  يفإجناز 

ضد احلياة   ءشي النجاح    أوخطأ  أىب    ءشي   اإلجنازوهل    قلت:
   هللا؟مع 
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جحني    أن هللا حيبنا    عكسلال    قال: كل -  ومتميزيننكون 
قيمتنا    ،جماله  يفشخص   أن نضع  اخلطر  اخلطر كل  ذلك   يفلكن 

فيه    علجنو   اإلجناز احلياة؛    قيمتاما    رتكنو كل حياتنا  مثل جوانب 
  . ة األسري اوالتزاماتنعالقتنا مع هللا 
م من الشخصيات الباحثة عن ب واألأسرة كان األ  يفشاب ترىب  

الدرجات  االبن ليحصل على  الكمال فكانوا دائما يضغطون على 
والاأل أعينهم   يفوربطوا ذلك بقيمته    ،االول على فصله  رتتيبعلى 

وصلت هذا الشاب من طفولته هو أن قيمته   اليتفالرسالة    ،وحمبتهم له
 شيءيوجد    التفوق كل سنني الدراسة ومل  يفدرجاته وتفوقه واستمر    يف
ضة    اجتماعيةال حياة روحية وال حياة    ،حياته سوى دراسته  يف وال ر

رحلة    ،ميارسها  وبدأ  جلامعة  معيد  وتعني  اجلامعية  دراسته  ى  أ
الدكتوراة ى مرحلة دخل    ،املاجستري مث  بعدها ونسى   الليوكلما أ

والروتني عن حيا  شيءكل   الشكل  فيها سوى  يتبقى  مل  الروحية  ته 
أحد  أيضا  و  يكلمه  وزواجه كلما  ى  "يقول  عنه  ارتباطه  أ أن  بعد 

وبعد أن    "بعد الدكتوراة"وبعد أن ينهى املاجستري يقول    "املاجستري
يقول   الدكتوراة  االحباث"ينهى  ى  أ أن  وصل   ".بعد  وعندما 
أن يشغله االرتباط عن   ن يرتبط لكن خافأللخمسني من عمره أراد  
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ن يرتك اجنازاته ألزواج وخوفه من  ا  يففكريه  ت  يفوظل هكذا   ،اجنازاته
مع املسيح   روحي وج ومل خيدم ومل يكن له عمق  تز مل يو وىف النهاية مات  

ا سراب وماء ماحل مل تعطيه ال راحة نفسية   وترك وراءه اجنازاته وكأ
  .وال روحية
لكن   خذ شكل مجيل وقانوينألنه  املوضوع خطري فعال    :قلت

  النهاية مدمر ومؤذى لكن ما احلل؟   يف
مث نتكلم عن   أوالنتحدث عن املشاكل    ابينقال: ال تتعجل   

لتفصيل   . احللول 
  : نتائج عدم معرفة قيمتنا هو من شيء ين 

  . السالماحلزن وضياع  -٢
جيعل املعرفة    همعرفة قيمتنا احلقيقية يعطينا سالم وفرح وغياب هذ

فالفرح   ،ويدخل االنسان ىف دائرة مفرغةيغيب  والسالم    خيتفى  الفرح
 لكن مْن   ،يعرف قيمته احلقيقية  حيصل عليه سوى مْن   لن  احلقيقي

يظل جيرى ويلهث وال تعطيه االشياء الفرح ساالشياء  يفوضع قيمته 
ن يصل أجمرد متعة وقتية سرعان ما تنتهى وختتفى فما  بل    احلقيقي

و اإلىل  إ للحظات  به  فيفرح  يكو إجناز  طويال  استمر  لساعات    نن 
فيدخل ىف دوامة جديدة لعله يصل   إلحباطهوبعدها جيد نفسه رجع 
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ن الكل سراب  أكل مرة يكتشف    ىف  إنه  لكن احلقيقة   حقيقيلفرح  
  مور. األ هكل هذ  يف حقيقيوال يوجد فرح 

وهنا بدأ مشوار جهاده   ألمريكارج من كليه الطب وسافر  ختشاب  
فبدأ يعمل جبوار دراسة املعادلة االمريكية وكان كل أمانيه أن حيصل  

  ، على املعادلة ويصبح طبيب ىف أمريكا ووضع قيمته ىف هذا اهلدف
وحاول مرارا وتكرارا وفشل مخس مرات ىف االمتحان وىف املرة السادسة  

لى قيمته  حصل ع  هنأجنح بعد جمهود وتعب سنني ففرح جدا وشعر  
الذى ال يزول لكن    سيعطيهن هذا االجناز  إاحلقيقية و  الدائم  الفرح 

  !! ما هذا !!ين الفرحوبدأ يتسأل أ ،بعد يومني وجد هذا الفرح تبخر
 ههذ  تفرحينأمريكا ملاذا ال    يف طبيب  أن  اآل  !!!ملاذا أشعر بفراغ

 هسترييوبكاء  عصيب يارأصيب  تفكريهالقيمة الكبرية ومن كثرة 
  النفسية.  لألمراضدخل على أثره مستشفى 

أفراح مؤقته   ىف االمور املادية؛  حقيقي فعال ال يوجد فرح    قلت:
م.  نتهاءتنتهى    احلدث أو بعده 

 الذى  الدائم  الفرح  يعيشون   ال  الكثريين  جتد  ابىن    لذلك  :قال
ن  ل  افرحوا"  الكتاب  عنه  قال  املسيح  عنه  قال  والذى  )٤:  ٤(" ح

ع  " كم و ال ي يو (  "فرحكم منكمحد  أساراكم ايضا فتفرح قلو
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  يتكلم   الذي  واملستمر  الدائم  الفرح  أن  يظنونولكن الكثري    .)٢٢:  ١٦
  . واقعي أو غري  حقيقي غري هو املسيح عنه

 أحد  يستطيع  ال  الذيمن  و   الدائم  الفرح  هذاهو  ما  : لكن  قلت
  .امن ينزعه أن 

عنه ق سنتكلم  ال: 
عندما   ابينلتفصيل   

احلقيقية  القيمة  عن  نتكلم 
لكننا اآلن  و   ،وكيف نعيشها

لث سبب لنتائج عدم القيمة  دعنا   : هوو نكمل 
لفشل واالحباط -٣   .الشعور 

احلصول على   يفإجناز معني أو    يففعندما يضع االنسان قيمته  
مور األ  هكلمة تقدير من شخص فيظل طول حياته جائع للقيمة هلذ

دائم الشعور   وشعور هذا اجلوع جيعل الشخص  ،حقيقي ال تعطى شبع  
لفشل واالحباط ويسعى وجيرى وراء إجناز أكثر أو إطراء ومديح 

يدوم فيظل   شيءال حيصل على    وسعى  لكن بعد كل جرى  ،أكثر
وهذا ما وصل   .ىف حالة إحباط ائماويكون د شعور الفشل مالزم له

ليه سليمان احلكيم فعندما اقتىن االموال والذهب والفضة مل جيد شبع إ

قیقیةنتائج عدم إدراك قیمتنا الح

شل الشعوربالف
واإلحباط

الحزن 
وضیاع 
السالم

الجوع
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 ، لشبع أيضا مل يصل واجلواريالنساء  نئامتاملوعندما تزوج الكثري من 
طيل الكل "فقال ىف النهاية   نه ظن طل أل   .) ٢:  ١(جا"طل اال

وجد  سف  لكن لآل  ،مور تعطيه الشبع فوضع قيمته فيها األ  هن هذأ
  لكل سراب. ا أن 

ستجدها   احلقيقية  قيمتها  أن  ظنت  السامرية  الزواج   يفاملرأة 
ح وعندما مل   ،خر لعلها جتد قيمتهاآفتزوجت    ،فتزوجت واحد ومل تر

يضا أسف مل جتد القيمة  ولآل  ،جتد عاشت مع شخص ليس بزوجها
حباط وفشل.  يفوظلت    جوع وشعور 

الشاب   هو  قيمته    الذيفمسكني  عن  وجيرى إ  يفيبحث  جناز 
تعيش وتنتظر كلمة املديح والتقدير لتجد    اليتمسكينة الفتاة    ،وراءه

  قيمتها. 
جوع   يفسيظلوا  و والفشل    إلحباطشعور    يفسيظل كل هؤالء  

حزن مستمر   يفسيظلوا  و   ،رواءهال ميكن إشباعه وعطش ال ميكن إ
يعرف  طاملا مل  ف  ،ختتفيسرعان ما  ن وجدوا الفرح سيكون ومضات  إو 

االنسان قيمته احلقيقية سيظل متعب ولن جيد الراحة ولن يعرف الشبع 
الفرح   يتذوق  "  احلقيقيولن       

١٣: ٤"(يو( .  
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لقيمة  هذهقلت: متام  أىب   كيف   ، لكن النتائج لعدم الشعور 
  !!أخربينأجد القيمة احلقيقية  أىب 

قبل أن أحدثك عن كيف جتد القيمة احلقيقية أحدثك أوال   : قال
يوجد مبدأ مهم جيب أن يكون واضح ف  ،قيقيةالقيمة احل  هيعن ما  
  عن قيمتنا احلقيقية.  أمامنا

    أىب؟ما هو   :قلت
قيمتك   .داخلك وليس خارجا عنك  القيمة احلقيقية  قال:  
حنتاج   "أنت"  احلقيقية   وال  جدا  غالية  قيمة  لك  بذاتك  فأنت 

  ليك حىت يعطيك القيمة.إيضاف  لشيء
ء  أىب؟ يعطيينميكن أن  أال: قلت   ذلك كرب

ء   ذلك  لن يعطيك  ابينقال: ال تقلق    لكن عكسه هو    ،كرب
ء.  الذي   جيلب لك الكرب

  ىب كيف؟ أقلت: عجيب  
شياء قال: عندما تعرف قيمتك احلقيقية لن جترى وتلهث وراء األ

جترى وراء الناس ليقولوا لك كلمة    نول  ،جنازات لتعطيك قيمتكواإل
مْن   داخليسيكون عندك سالم وفرح    مديح أو إعجاب بل   بينما 

قيمته   ء    يفيضع  الكرب عليها حياربه  عندما حيصل  ،ه  االجنازات 
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خذه مديح وجمد   و مْن أ  ،خرين وأنه صار أفضل منهمعلى اآلق  تقو 
  . عله يتعاجب بنفسه طل جي



      

 



  
مْن أ سيقدّ أيعرف    يضا  داخله  احلقيقية ىف  القيمة  من ر كل  ن 
م لذو   مرهلكن سيقدّ   ،له  واليس بسبب إجناز أو شهرة وصل  حوله   ا
نفسه   ةر قيممن يقدّ ف  ،ذاته  يفيعرف أن هذا الشخص قيمته    ألنه

أكرب هذا    خرينر اآلال يقدّ   مْن   بينما  ،خريناآل  ةر قيمسيعرف أن يقدّ 
جناز إ  يفنفسه احلقيقية بل وضع قيمته    ةر قيمال يقدّ   دليل على أنه

مسكني هذا ف  ،خرينعكس ذلك على اآلانأو مدح ولذلك    شيءأو  
  و مديح. أينتظر منه تقدير  االنسان ومسكني مْن 

   أىب؟  قيمة كبرية كما تقول  يلجيعل  الذيما قلت: لكن 
  : حتدثنا عنهم من قبل  قيمتك كبرية من أجل ثالثة أمور :قال
  . صورة هللا ومثاله ألنكأوال 
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ر نفسك أميا تقدير وستفرح أميا نك صورة هللا ستقدّ إفلو وثقت  
ننا جنرى إاحلقيقة فتكون النتيجة  هذهننسى كثريا   لألسفلكن  ،فرح

القيمة  ءونلهث ورا ر  و   السراب لنحصل على   منها،  لنرتوي حنفر أ
ماء و آ  جندها  لكن فيها  ليس  مشققة  ماحل  إر  ماء  يكون  وجد  ن 

  مزيفة وال تريح وال تعطى سالم أو فرح.  يمةقتكون و 
م مل يعرفوا قيمتهم  أسرة ال تعرف معىن التقدير  يفشابة تربت    ، أل

ابنتهم ومل يعرّ فلم يقدّ  قيمة  ا صورة هللا ومثاله و روا  ية  ا غالإفوها إ
فلما كربت الفتاة احتاجت لكلمات تشجيع وتقدير فلم جتده  ،جدا

الرخيص من  إ الكالم  النت"  الشات"ال من  تعب    يفوظلت    على 
" ةيوم آي يف قرأت  حىت ومرار تبحث عن القيمة ومل جتدها 



فعال   أ  هل"عماقها وبدأت تتسأل  أل  ةياآل  هذهدخلت . ف  
 ألجد  إطراء   او  ملديح  احتاج  فلماذا  هللا  صورة  كنت  وإن   !!هللا  صورة
ر هللا قلبها وذهنها    ".!! القيمة وبدأت تصلى  أن يعرفها قيمتها فأ

لشبع والنفس   مبعرفة احلقيقة ومْن  ا تتغري وتشعر  وقتها بدأت حيا
بدأت تتحرر من كل قيد فعال  و   )٧:  ٢٧أم  (الشبعانة تدوس العسل 

وعرفت معىن احلرية ومعىن الفرح والسالم    املاضي  قيودوتنفك من كل  
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ا، كل ذلك  احلقيقي داخلها   يفعرفت حقيقة نفسها وأن قيمتها    أل
اها ا صورة هللا وما أ   وأمجلها صورة.  وأ

تينا فكر    يفالصورة بسقوطنا    هذهننا شوهنا  إقلت: لكن قد 
ن  أىب  أو إدمان وأنت تعرف   أخطية وخصوصا لو خطية جناسة  

  م؟  األ هحروب الشباب صعبة هذ
ذهقال :    النقطة الثانية  ابىن ملعرفة قيمتنا وهى  و

  .تساوى دم يسوع املسيحنك إ-٢ 
: ٧كو  ١("مكتوب "ف
املسيح و إدركنا  أفلو  .  )٢٣ ننا أعزاء وغاليني إننا نساوى دم يسوع 

لنجد القيمة أو   رى وراء الشهوات أو اخلطيةجنن  ل هللا    عيين  يفجدا  
ضعفنا سنجرى بسرعة ونرمتى ىف أحضان و   يوم  يفولو حصل    الشبع،

املسيح وجند دمه يطهر من كل خطية وصوته احللو يقول لنا "

  ")  قيمتنا    ).٧:  ٤نش فا يعرف 
يعرف    الذيالوحيد  هو  ف  يعرف قيمة ما دفعه فيها.  رها فهوجيدا ويقدّ 

دة فنحتاج أن نصدق    ،هو هللا  ، ألنهقيمتنا احلقيقية بال تقليل أو ز
ما يقوله هللا عن قيمتنا ال ما يقوله الناس أو ما يقول الشيطان أو ما 

يقلل   شيءأنه ال يوجد  أن نعرف    ضرورينقوله حنن ألنفسنا. وأيضا  
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ستظل و القيمة أبدا مهما كانت خطا وجناساتنا وإدماننا    هذهمن  
" فهو اشرتا وحنن بعد خطاة دم املسيح"   تساوى  هيقيمتنا كما  

"مكتوب    ،وفجار  فدا وحنن بعد أجناس

 ")  منا   .) ٦:  ٥رو فمهما كانت آ
  وفجور فال يقلل من قيمتنا.

اون وأفعل كل شر وأقول و قلت:    لن تتغري؟   قيميت إن هل ا
 مْن س  على العكيعرف قيمته احلقيقية لن يتهاون بل    قال: مْن 

ه وجناساته  مْن و  أ  ةن له قيمأمل  يفقد األ يفقد   جعلتهيظن أن خطا
 يفويضعف ويسقط أكثر ويدخل  بسهولة  يستسلم    هو مْن   ،قيمته

  ال تنتهى.  اليتدوامة اخلطية 
هو  أكل شاب أو شابة مهما كانت ضعفاته  ف  يفلو وثق    إدما

حياته   يف ساوى دم املسيح سيجد تغيري  تن قيمته  أغفرانه الكامل و 
ويبدأ   أن جياهد  القوة  تعطية  لكيانه  تدخل  إجيابية  طريق    يف وطاقة 

  التحرر. 
لأل اإللكن  طاملا شك  الكامل وضاعت   يفنسان  سف  غفرانه 

  عينية سيظل ضعيف وأسري حياول أن جيد القيمة ولن جيد.  يفقيمته 
  ىب؟  أقلت: ملاذا  
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 ألجلنا هو بذل دمه ف ،من هللا ةهب هيية قال: الن القيمة احلقيق
عمال بر عملنا لكن بنعمة وهب ةهبوهذا    . )٥: ٣(تىلنا اهمنه ال 

قداسة وبر وحما   اململؤةهو أعطا قيمتنا ورجع لنا صورتنا اجلميلة  
  فال   )١٤:  ٢كو  (   عنا كل خطية ومزق كل شكوى مكتوبة ضد

انتهى كما هو مكتوب   املاضييستطع أحد أن يثبت علينا خطية  
"")  إشع

ننا صر بال عيب تشعل فينا طاقة  إفثقة الغفران الكامل و   ).٤٤:٢٢
ائية من حب املسيح   هي  هذههذا هو عمل املسيح  ابىن  ف  ، ال 

غفران   هي  ،فسدت  اليتجتديد الطبيعة  هي  ،الصليب هي  ،املسيحية
قيةإيزال يتصور  ال  لكن مسكني من    ،لكل خطا ه   ،ن خطا

االعرتاف حيرمها من أحضان املسيح   يفومسكينة من تظن أن خجلها  
 يفكون نن أحالة حرب دائمة مع إبليس لذلك جيب  يفحنن  ،وحبه

كل وقت بل    يفن احضان املسيح مفتوحة لنا  أ حالة قوية دائمة وثقة  
لفعل  ا وبعد نرجع ونتوب عن ن حدث وضعفنإحضانه و أ يفحنن 

شتياق وحب    يفونثق  اخلطية   ى  أحضانه مرة أخر   يفونرمتى  قبوله لنا 
انتظر  وهو   يقول  أخر  آلن  أو  الشهر  ملاذا   ،األسبوعخر  يقول  لن 
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 ويلبسين   جيددينن أقول "أخطأت"  أفعلت وملاذا سقطت بل جمرد  
  وىل واخلامت واحلذاء. احللة األ

        

   



    







 

نه مبوت إحياته وكيف  يفالصليب  ةفاعلي  هيفمن مل يعرف ما  
قديسني   صر  وإننا  أخرى  مرة  هللا  لصورة  رجعنا  وقيامته  املسيح 

القدسمو  الروح  يص  ).١٦:  ٣كو١(سكننا  مل  هو  مسكني  ري هو 
يبحث عنها    اليتسيظل فاقد لقيمته وعطشان للقيمة  و بعد    مسيحي

 مياهفهذه    ،مديح الناس ولن جيدها يفاملشغولية أو   يفاخلطية أو    يف
الطقوس والشكليات وأخذ   يفوحىت لو حبث عنها    ،ماحلة ال تروى
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لن جيد القيمة   فأيضااالصوام  كل صورة التقوى وأمت الصلوات وصام  
  . فرض وهمّ مور شكل و األ هذهوتظل 

هو   الوحيد  بصلبه  أن احلل  املسيح  فعله  ما  وأنه  ندرك   ألجلنا 
بال خطيةأ أطهار  قديسني  لصورة هللا  للروح  ف  ،رجعنا  مسكنا  صر 

  ملاذا خياف الشيطان من الصليب؟   تدريهل   القدس.
  قلت: ملاذا  أىب؟ 

أل  ةجمرد خشب  ألنهليس    : قال لكن  رمز  لصليب صر أو  ن 
الغفران   ،)١٨:  ١كو  ١(   عبوديتهأحرار من   لنا  املسيح صار  فبدم 

له   يعد  ومل  إبليس  فانكسرت شوكة  لصورة هللا  أن  أي  ورجعنا  حق 
  علينا.  يشتكي

  لكن مازلنا خنطئ  أىب؟  :قلت
املسيح هو هللا الظاهر   اجلسد فغفرانه غري حمدود   يفقال: الن 

نجد دم املسيح يطهر  ففكلما سقطنا وضعفنا نرجع بسرعة    ،بزمان 
فخد حذرك    ،من كل خطية وترجع لنا طهارتنا وقداستنا الكاملة 

  خطري؟  شيءمن  ابين
  ما هو  أىب؟   :قلت
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اين  والفوريغفرانك الكامل    يفقال: احذر من التشكيك    ، وا
الصليب  هو يشك ىف عمل   ،فمن يشكك ىف ذلك هو يشك ىف 

لتايل   ،ألجله يح  املس ا ليجد ويسارً   يفقد قيمته احلقيقية وجيرى مييناً   و
ُ   ،تعب ومرارة  يفلن جيدها ويظل    ولألسفالقيمة   دعى عليه اسم ي

ن  أيضعفنا ويضيع قيمتنا    شيءقوة فأكثر    أياملسيح لكن ليس له  
خطية ز    يفكمثل فتاة سقطت    ،يشتكى به علينا ابليس  شيء يوجد  

ومن سقط معها صورها فيديو فيصري هذا الفيديو سبب خوف ورعب 
ا    هذهوأحب    ملكجاء    لو  لكن  ،الفتاة  هلذه لرغم من عيو الفتاة 

الفتاة    هلذه وكسر الفيديو وحماه من الوجود وصار امللك هو العريس  
  هل يستطيع هذا الشاب أن يشتكى عليها. 

لط دليل   أي  س معهليوأيضا    بع ال سيخاف من امللكقلت: 
  . اعليه يشتكى به

قال: املسيح جاء وصار عريس لنفوسنا وحما عنا كل خطية وقبلنا 
ننا إغفران كامل و   يفنثق  أن  و   للماضيننظر    أاليجب علينا  بعيوبنا ف

بدمه أطهارا  توق  صر  أصبحت  دمهيمتنا  قيمتنا    هي وهذه    ساوى 
  احلقيقية. 

لث    هي جيعل لنفوسنا قيمة  شيءقال: أما 
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  ." ثقة االبدية السعيدة " *
مكا مث   لنا  ليعد  واملسيح مضى  السماء  لنا  أن  نعرف  فعندما 

خذ  يأيتس أن    ،و وندرك  عميق  وفرح  شبع  يعطينا  االدراك  هذا 
 هذهأعيننا أمور    يفوقتها ستصغر    ،نفوسنا غالية وهلا قيمة عظيمة 

  احلياة. 
مور  تم    احلياة؟  هذهقلت: تقصد إننا لن 

خذ    هتمسن قال:   لن  حجمها  االمور  هذهلكن  من    ، أكرب 
هد بكل أمانة لكن أعيننا  ت تم وجنو االمور وقتية    هذهنعرف أن  فس

كما هو مكتوب"  تكون على االبدية السعيدة



 " )مْن   ،) ١:  ٥كو  ٢ األ  بينما  ثقة  له  السعيدة ليس  بدية 
  ، احلياة الزائلة ويبيع نفسه بثمن خبس  هذهأمور    يفتكون كل قيمته  
أمور زائلة جيد نفسه كمن يقبض على   منقيمته    ذوكلما حياول أح

طل وقبض الريح"     .) ١٤: ١(جاالريح كما قال احلكيم "الكل 
خذها لتعيش معه   يت  لكي  مريفكمثل فتاة تنتظر خطيبها األ و

امللوك مب تتعلم  و نفسها    فظتحف  ،امللكي القصر    يف خالق  يليق  ا 
خالق امللوك وال   اليت  ةالدنيويواالمراء وتبعد عن كل االمور   ال تليق 



24 

م   اتنظر لغريها من الفتيات وال تتشبه  خمتلفة   هلا قيمة  نإتعرف    أل
  وتنتظرها حياة خمتلفة. 









 

الثقة يبدأ يعيش على مستوى اجلسد وتصغر  هذه فقد  مْن  بينما
ا ستذهب جلهنم  ألنهعينيه بل وحيتقرها    يفنفسه   فيتضايق   ،يظن إ

يوم ال يشفق عليها    يفمن نفسه ودائما يلومها وقد يؤذيها وإن تعبت  
قول هلا "أنت هالكة هالكة فال  وال يلتفت إليها بل حيتقرها وكأنه ي

كمثل فالح زرع شجرة ماجنو وبعد أن تعب فيها   ."عنديحق لك  
تى بثمر فيبدأ ينظر   ا لن  بعد أن كان يهتم    حتقارليها  إأكتشف إ

ملاء وتقليمها ويعاملها كمجرد شجرة    .ال فائدة منها مدادها 
يعرف    مْن   فمسكني عروس أال  نفسه  وأن  سعيدة  أبدية  له  ن 

 وسيأيت السماء    يفوهو يعد له مكا مجيال    للمسيح وغالية عليه جداً 
خذه وأن حياته هنا جمرد فرتة مؤقت فيهتم  ، جيهز نفسه قبل السفر ةو



25 

رها ويعلمها ويثقفها ثقافة السماء ويعدها للقاء عريسها بنفسه ويقدّ 
ته ويصون نفسه من كل شر وكل عيب يبعده عن احلبيب ويعلمها لغ
  عنه. حبيبه أو يشغله 

سيذهب   مسيحيهل تعىن بذلك  أىب أن كل شخص    قلت:
  ؟  لألبدية

جعلنا أبناء هللا ويغفر يلاملسيح جاء  ف  .املسيحية  هي  هذه  قال:
ن إذلك ف  يفال يثق    ومْن   ،لنا كل خطا ويرد اىل االبدية السعيدة

  . عىن له سوى جمموعة من الطقوس واملمارساتاملسيحية ال ت
  ؟  ولو كان الشخص يفعل خطا سيذهب للسماء قلت:
م بدون  أ  إلرادةفيها عن اخلطية    تكلمناترجع ألول مرة    قال: 

مبعىن هل هو يرفض اخلطية وجياهد ضدها لكن قد يضعف   ،اإلرادة
بة وال  م هو متعايش مع اخلطية ويرفض التو أن ضعف يرجع بسرعة  إو 

  !!يريد الرجوع
جياهد   قلت: طاملا  متكرر  وسقوطه  ضعفاته كثرية  مهما كانت 

  بدية.األويرفض اخلطية ويرجع ويتوب سيكون له 
"  قال:  فمكتوب  ابىن  نعم     

"من    )١٦:  ٢٤م(أ ك  و أبشاعتها    جهةفمهما كانت خطا
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الكامل   الفوري السقوط فيها ارجع بسرعة جاهد توب واقبل الغفران 
اينو    . ن لك االبدية السعيدةأوثق  ا

م اىن أالسعيدة مهما كانت ضعفاتى    لألبديةهل سأذهب    قلت:
ياجلحيم على حسب ما تكون    يفسأذهب فرتة عقاب   وبعد   خطا

  ؟ لألبديةذلك انتقل 
  ، املسيحية ال يوجد ميزان حسنات وسيئات  يف  ابينال     قال:

ال يوجد    ؛و الأن تكون معه  أة حب مع هللا فإما  عالق  هي املسيحية  ف
البشرية    .النقطة  هذه  يفتفاوض   عروس    هياملسيحية    يفالنفس 
هل يوجد شخص يقول أن خطيبته مل  ف .بديةاأل هي وهذه ١للمسيح

خذها آفلتتزوج    ،مبا يكفى  ملتزمةتكن   خر حىت تتعاقب مث بعد فرتة 
  ؟ هو زوجة
  . : ال طبعا مستحيلقلت
املسيح مستحيل  : وهك قال يفعلذا  ن كانت إلكن    ،ذلك  أن 

ا  رتيد أن تت    اليت  هي راد ستظل هناك فستذهب و ذهب للجحيم 
  . بدىل األإ

 
  . )٢: ١١كو ٢(للمسیح  عفیفة عذراء  ألقدمخطبتكم لرجل واحد  ألني  ١
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احلقائق فعال كنت   هذهن نعرف كل  أىب  أمجيل     ءشي  قلت:
مرات كثرية   فيف للسماء    تؤهلينلن    أعمايلن  أمرعوب وخائف من  

  ألنين االبدية السعيدة    يف لكن أن اثق    ،اقرتبت من اليأس واالستسالم 
يكل    يلغفر    وألنهابن املسيح   الطريق لو سقطت    يف  أوحىت و   خطا

تعطى    هذهفويشددىن    سيقيمين ومعزية  مفرحة  قيمة    لإلنسان أمور 
  . فعال يفوق كل عقل  داخليكبرية وسالم 

   احلقيقية؟نعرف قيمتنا لكن ملاذا  اىب مل  قلت:
  ويشوه قيمتنا ه ءشيتوجد ثالث أمور تشوه قيمتنا اول  قال:

غئ.  ا   ا
    الرتبية!! قلت:
منذ الطفولة املبكرة تبدأ صورة الشخص تتكون  فنعم  ابىن    قال:
الصورة من جمتمع    هذهسم  تر أعماقه الداخلية تبدأ ت  يف، و عن نفسه 

وأول  األ الذى حوله  الصغري  قيمتنا    ءشيسرة  الفرتة    هذه   يفيشوه 
  - :هي

ىل إ وىل حيتاج  مه األأمن شهوره بل من    : فالطفل االمهال-١
لقبول   حلنان  و للشعور    انشغل لكن إن    ،والديه   من  ءوالديفللشعور 

نه حمبوب ومقبول تتكون    هعن أعماقه الداخلية   يفوالديه ومل يشعر 
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نطباع االداخلية    أعماقهينمو هذا الطفل وىف  فنه غري مقبول  صورة إ
لدونية يكون  قيمة و   ليس لهنه غري حمبوب و إ عنده صغر نفس وشعور 

  . ستمرار والقلة
االجناب   يف فضال عن الرفض فعندما يكون الوالدين ليس هلم رغبة  

 اعماقهم رفض للمولود اجلديد   يفوحيدث االجناب رغما عنهم يكون  
عماق  أ يفم ال لكن مشاعرهم الداخلية تنطبع أسواء عربوا عن ذلك 

املشاعر السلبية   وهذهنه غري مرغوب فيه  إاملولود وتوصل له رسالة  
  . نفسه أعماق يفتشوه قيمته 

الطفل بذلكقلت ر توضح : وهل يشعر  آ ؟ وهل تظهر عليه 
  ؟ ذلك

يشعر  قال الطفل  يشعر   يف:  بل  حوله  يدور  ما  بكل  أعماقه 
فنفسه    مرهفةومشاعر    عايللوالديه فلديه حس    اليتملشاعر العميقة  

 يفويتأثر بكل ما    ،من املزيف  احلقيقيونقيه تستطيع أن متيز    بريئة
الطفل    يفاملشكلة    ،أو يعربوا عنهاا  أعماق والديه حىت ولو مل ينطقوا  

و أنه يستقبل فقط وليس عنده وسائل مقاومة فما يعرب عنه والديه  إ
  . ه طوال عمرهخيزنه كمعلومات تشكل نفسيته يستقبله و يشعران ب
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من  لإلمهالتبدأ تظهر على الطفل الذى تعرض  اليتر ومن اآل
اكتشاف  يفاالنطواء واخلجل الشديد واخلوف وعدم اإلقدام   ،والديه

  . االشياء
الظهور بشكل   يف ر احلقيقية لكل مشاكل الرتبية تبدأ  ولكن اآل

املراهقة قال أحد علماء  ،واضح مع بداية فرتة  "  فكما  ر النفس  آ
املراهقة  ىف  تظهر  الطفولة  الفىت    ."مشاكل  الفتاة (وهذا  الذى   ) أو 

الطفولة ال يكون لديه ثقة بنفسه ويكون   يفتعرض ملشاكل االمهال  
  . خياف من أقل املشاكل ويتوتر بسرعة و تركيزه مشتت 

من   لإلمهالمسكني تعرض    صعب. فىتاألللسؤال    يت  قلت:
  ؟  االمور هلذهسرته فما هو ذنبه وهل من عالج أ

  ، لطبع يوجد عالج وليس عالج فقط لكن تعويض أيضا قال: 
ا هو املسئول عنا وحيبنا أكثر من كل أب ويتحنن علينا أكثر من ف

أم إشعياء    ،كل  سفر  ىف  مكتوب  "  ١٥:٤٩لذلك   

" .  
ر لكل فىت أو فتاة عرض للتعب واالمل هللا مقدّ فا يشعر بكل طفل ت

ا   هتماماالوعدم    لإلمهالتعرضت   هو قريب جدا منهم هو    ،من أسر
مما يتصوروا م ويكتشفوا    ،عطوف عليهم أكثر  وعندما تستنري عيو
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حمبته وحنانه عليهم جيدوا تعويض وإعادة تشكيل لشخصيتهم وقتها  
  . يبدأوا يعرفون قيمتهم احلقيقية

   ذلك؟لكن ما اخلطوات العملية ليعرفوا ويغلبوا  قلت:
الصور    يف   قال: سنتكلم عنها توجد خطوتني   اليت  املشوهةكل 
الشخص    هي  أول خطوة  .مشرتكتني يعرف  فعندما  السبب  معرفة 

الداخلية   ألعماقهسبب عدم ثقته بنفسه وعدم قبوله لقيمته ويدخل  
  . سرتهأل من ن ما حدث له كان نتيجة لرتاكمات االمهاأومييز 

الثانية نعرف    قراراال  هي  اخلطوة  فعندما  لدينا  إ ملشكلة  نه 
لكن لو شخص لدية جرح ينزف وهو   ،مشكلة يكون سهل عالجها 

ن هناك   ال يعرف سيظل ينزف ويتعب وهو ال يعرف فاالعرتاف 
  . مشكلة هو بداية العالج 
 يفقيمتنا معرفة    هيالرتبية    يفمهال لعالج اال   وأما النقطة الثالثة

مور كل األ  يفعني هللا والتعامل مع هللا كصديق وأب حبيب ومشاركته  
) وقتها يشعر الشخص أن  الصغرية والكبرية وكل التفاصيل (القطاعى 

له إله قريب منه يهتم بتفاصيل حياته وأن كل ما يقوله هو مهم جدا 
لوقت  لديه وتبدأ تتجه والصورة الداخلية ويعرف القيمة احلقيقية ومع ا

ر السلبية تنتهى ولن تنتهى فقط بل تتحول كل نقطة ضعف كل اآل
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ة  قلنقطة   ومعا يستخدمها    املاضيوة  خلربة  مساعدة    يفتتحول 
"اآل مكتوب  هو  خرين كما       

 ") ١٨:٢عب( .  
  وما السبب الثاىن لفقدان القيمة. 

شرحناها    وهذهعيىن هللا  يفقال: السبب الثاىن هو اجلهل بقيمتنا  
  لتفصيل. 

  ؟قلت: وهل من تدريب عملى اليوم
أقال:   اليوم هو  تتدريب  القيمةن  يوم . كل  واظب على صالة 

ف نفسى فيك (امسك) هللا بيقولك أ شايالصبح تقول لنفسك " 
رب  حبيىب".  حبيىب   " مث تنظر إىل السماء وتقول "شكرا 

حيأن    ما التدريب الثاىنأ تك فرتة تكتب كل مشاعر والديك 
. مث تطلب  نظرتك حنو نفسكتتذكرها و   اليتالطفولة واملواقف السلبية  

ه حدث م وأن يعوضك عن كل تعب ويصلح كل تشن هللا يغفر هلأ
  جة الرتبية.نتي
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