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 ةالحياة الروحي فيسلسلة مبادئ   

 (1لألسرة)                 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)املذبح العائمى

 

 

 

 

 

 إعداد 
 بيت محبة اهلل 
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 (1)لالسرة-.سلسلة مبادئ فى الحياة الروحيةاسم الكتاب

 (1)المذبح العائلى            

.للمغتربين خدام بيت محبة اهلل للطلبة    إعـــداد 

 5112األولى        الطبـــعة

لنا رجاء فى الوسٍح اى تصل ىذه * 
 السلست إلى ٌذ كل شاب هسٍحى

ٌوكنك اى تشاركنا ىذا الزجاء بإىذاءىا *
ألصذقاءك ًاحباءك   
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يف 
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إنمملمؼرىماألرػالميفماظؾقتمآباءػمموأعفاتفمم 

والمسنمؼصؾون؛مظنمؼـػعمععفممأيمتعؾقممسنماظصالةم

م ماظؽاهلل معن مؼؿعودمال ممل مإن ماظؾقت. معن موال ـقلة

مأدراألوال ماهللمعع مأعام مؼؼػوا مسؾىمأن موؼطؾؾونمد ػم

مروالمسؿرػمم ميفمخفل مدقظؾوا ماهلل؛ معع وؼؿؽؾؿون

معنمأنمؼصؾوا.
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 اخلجن
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َأذً ولد فُه َجٓ 

وً إٌاس واٌزي 

ال َطاتهُ َمىي 

عٕه أٔه هى 

 اٌّجٕىْ

 ق. أٔثا أٔطىُٔىس

ثالثة أسباب للخجل: 

 أوهلا هو عدم التعود.

م موظؽنمخنفل مععًا؛ مغصؾي مأو ماإلنقل مغؼرأ أن

مأعورمالممتفدماهللم غشاػدماألصالمماظيتمضدمؼوجدمبفا

ميفم م"جمدغا مأصؾح ماظصورة؛ ماغعؽلت مخنفل. وال

مخنفلم(91:م3)يفخزؼـا" مأن مدنب ماظيت ماألعور .

معنم مبدونمحقاء؛مواألعورمادلػرتضمأغفا مغعؿؾفا عـفا

مظؾؿلقح؛مادللقحماحلاض مطؿلقققنيموأوالد رمرؾقعؿـا

مضقؼاتـام ميف مإظقه مغؾفأ ماظذي مأبوغا موػو ماألدرة ودط

موعؿاسؾـا؛مخنفلمعـفا!!
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وهل تتصور أن مْن يخجل أن يصلي مع 

أسرته، يمكن أن يشهد للمسيح ويكرز ويكلم 

 اآلخرين عن المسيح؟!



 11 

ال ذعًّ عّال 

غاٌحا ِٓ أجً 

إٌاس وال ذثطً 

عّال غاٌحا ِٓ 

 أجً إٌاس

ق. اٌثاتا وُشٌس 

 اٌسادس
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 .انت األسبابفعالج عدم التعود هو أن تبدأ موما ك

اظطؾقعيميفماظؾداؼةمأغهمالمبدمأنمؼوجدممصؿن

مذقؽًام مدـضقع مظه مادؿلؾؿـا مإن موظؽن خفل

مباظصالةم ماهلل معع مسالضؿـا موػو مجدًا مثقـًا

مأجلمم،واإلنقل موغفؾكمعن بلمدـضقعمحنن

ماخلفل.م
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م مإزنصـصققيت مابن؛مماآلن مأم؛ مأب؛ مدواء مذكص طل

ماظؽؾؿاتموذنركماظربمضؾؾه مػذه مؼؼرأ م(91:مم91عأ)ابـة،

م مأعام مصأغتمعلؽول موالمرنفل؛ مؼؤجل موال مؼؾدأ اهللمسنمأن

أدرتك؛معلؽولمسنمخالصمبقؿكموخالصمطلمغػسمصقه؛مالم

م مادللقحممؼؼؿؾفممكخفؾجتعل معن محمروعني ودنعؾفم

وعنمطاغوامممضرؼؾنيمجدامعنماهلالكمبلؾبمخفؾكموؼؽوغوا

أنمؼلؿؿروامبـعؿةمادللقح،موأؼضامؼشعروامممضدمبدأوا؛مصعؾقف

مأضربائفمممبلؽوظقؿف مواظعؿات،ممغاحقة مواألسؿام ماألخوة ؛
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حؿىمؼـؿشرمبنيمسنقعماألدرمادللقققة؛ممموطلمعنمؼعرصف

م)وذظكم ماظعائؾي مادلذبح مأػؿقة مسن متؽؾؿوػم مأن صالمختفؾوا

م ماألضل مسؾى مدـة مدلدة مسؾقه مادلوازؾة مظؾؽالممبعد مؼؽون حؿى

 ععـى(.

 اخلوف.
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ماظصالةم صإنم مسؾى مأبـاءػم ماألدر متشفع مل

ممثارم مدقفـوا مادلؼدس؛ ماظؽؿاب موضراءة ععفم

  إػؿاهلممتعبموعرارةمػـامويفماألبدؼة.
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 فٍ أو أخًا اتًٕا أو أتًا إلٔساٌْ واْ ْإف
 لشتًُا َحسة ال فإٔه أخشٌ، لشاتح أٌ

 عٓ ٔاتعح اٌمشاتح ذىىْ ِثٍّا حمُمًُا
 االسذثاط ٔفع أٌ. عٍىَح عاللاخ
 االسذثاط دوْ أسضُح عائٍُح تعاللاخ
 كنا إى فائذة أي! سوحُح؟ تعاللاخ
 فً ًغزباء األرض علً أقزباء

 !السواء؟
 اٌفُ رهثٍ َىحٕا اٌمذَس
ٌٍمّع ذادسس َعمىب -)اٌحة األخىي

 (235ظ

 عدم الفهم الصحيح لإلنجيل.
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مدقأتىم مأبـائفم، مخبالص ماآلباء مؼفؿم ممل إن

وضتمؼؼولمصقهماألوالدمآلبائفمم"ملمتؽوغوامأعـاءم

م مظؼد مضقعومتوغا، مظؼد مخـؿؿوغا مظؼد طـؿممععـا

اظلؾبمصىمإحلادغامصىمسؾودؼؿـامظؾشرمواخلطقةم

موؼظؾو مجلفـم" مذػابـا مصى ماظلؾب روالممابل

موظنم مآبائفم موطارػني محاغؼني األبدؼة

ؼلاحموػممألنمػـاكمالمؼوجدمإعؽاغقةمادللاحمةم

مظؼدماغؿفىمطلمذئ.
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 اسباب الخجل

الفين 
الخاطئ  
ألدخل 
 لوخذعك

 الخٌف
عذم 
 التعٌد
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 َجعً ضئ ٌُس
 ِثً اإلٔساْ

 اٌّسُح
 واهرّاِه
 .تألشتائه

 رهثٍ َىحٕا ق
 اٌفُ

 عدم اإلدراك.
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اشتراه  اإلنسانعندما اشترى  اهللف

 ؛روحًا(ونفسًا وروة كاملة )جسدًا ش
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اٌشب اٌهه  الْ
فٍ وً عًّ َثاسن 

َذَه فال ذىىْ اال 
 فشحا 

 (15:  16)ذث 

كله يهم الرب. وكيان كامل  فاإلنسان

كيف و! جسده مريض!وفكيف يصلي أحد 

!نفسيته مكتئبة!ويكرز أحد يخدم أو 



 28 

ماحلبمموظ مػذا مطل مادللقققة أدرطتماألدر

مبادلذبحماظعائؾيمو ميفمواالػؿؿاممالػؿؿوا ادؿؿاتوا

ماحملبم ماإلظه مػذا مؼوعيمعع مظؼاء مهلم مؼؽون أن

ماظؼرؼب مم؛احلـون ماظػروض مإظه اظطؼوسموأعا

معصؾقؿهمم؛اظؼاغونو مإال مؼفؿه مال ماظذي اإلظه

م مو)ضاغون مرنػفموسشور مأن معن مصؾداًل صوم(

م)ؼعينمحؿؾؼىمعؿاسبمم؛سؾقـا مسؾقـا مؼـؼل صإغه

م ماإلظهمومعطاظؾفاواظدغقا مػذا معطاظب طؿان

مؼ ماظـاس مدنعل مؼدروامماوؼوظاظصعب( مأن دون

م"خؾقـاميفماظؾيماحـامصقه".
م
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طلمأدرةمتؼدمممأنػيمأػؿقةمادلذبحماظعائؾيمػذهمو

م مؼوعقًا مماجلؿقعمـقؼوتوبة ماهلل مضؾول موأغهميف ظؿوبؿفم

م مظؾعض مؼغػروا موأؼضا مهلم مبقغػر البـهمماألباظؾعض

م مظزوجؿه مظؾعضهمم،البـؿفامواألمواظزوج مؼغػر اظؽل

مدالمماألدرةصؿعقشم مبعده معا مأؼاعفمصم،صىمدالم مؿؽون

شػرانموم،شػرانمطاعلمعنماهلل،مطأؼامماظلؿاءمسؾىماألرض

مظؾعض ماظغػرانمألغهم،بعضفم مثؼة مؼلؿعممػذهمبدون ظن

م مأؼةمصالة ودقظلممظنمحنصلمسؾىمأؼةمادؿفابةواهللمظـا

ماظؾعض مبنيمبعضـا موحاجز موبنيماهلل مبقــا وظنممحاجز

م.ؼؽونمأىمععـىمظؾققاةماظروحقةمأومظؾؿذبحماظعائؾى



 31 



 32 



 33 

في وقت االمتحانات نجد اآلباء أن أتعجب 

ى أوالدهم. ماذا األمهات في منتهى القلق علو

ال يجتمع البيت  لماذا ؛؟!سيفعل لهم القلق

األخوة و؟! لماذا ال تقف األم يصليوكله 

عندما يكون الطالب في لجنة االمتحان 

 ؟!يصلون حتى ينتهي وقت االمتحانو
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 !!ِص وش ٔعّح وش فمش

 !!!!!!فٍّارا ال ذطٍة

 اهلل وشَُ وسخً

 اهلل لذَش وَسرطُع

 اهلل طُة وحٕىْ

ْ َذ اٌشب ٌُ أا ه

ذخٍع ْ أذمػش عٓ 

ْ أعٓ  أرٔهٌُ ذثمً و

(1:   59ذسّع )اش    
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 أوالدهُْ َشتىا أوثُشوْ حاوٌىا  
اهلل تعٕف ٌُعُطىا فً  أحضاْفً 

ِخافح اٌشب ،ٌىٓ حُاج اٌىاٌذَٓ 
 ،أساساٌّثُٕح عًٍ اٌشًِ تال 

اٌّرىلفح عٕذ حذود اٌّظهش، اٌرً 
 ، جعٍهُتال جزوس وال عّك

ٔافشَٓ ِٓ وً ِا َّد ٌٍذَٓ 
، وتً وثُشا ِا ولفىا تػٍح

 َضادوْ اٌىُٕسح وَماوِىْ اٌحك
 اٌمّع ذادسس َعمىب ٍِطً
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مو مظـفّرصؾـؾدأ ماظضقق موضت ميف م؛غطؾبوب

جتربةمجدؼدةموأرجوطمماسؿربوػامخربةمجدؼدةم

م ماظروحقة ماحلقاة متـدعواصيف جترأوامم.ؾن

خذوامػذهماخلطوة.مأغامأسؾممجقدًامأنموتشفعوامو

م مصعؾة معػرحةمواظؾداؼة مدؿؽون ماظـؿقفة ظؽن

مو مادلغاعرة.وعشفعة مبقتمتلؿقق مطل م،صؾقؾدأ

م،تصؾيميفموضتماظضققمععًاوظؿؿشفعمطلمأدرةمو

مو مواحد مطل موظقصلِّ مواحدةموظوؼؼول م؛سنؾة

صاظصالةمظقلتمبؽـرةماظؽالم.مصؼطمسؾقـامأنمغؾدأم

مو ماظضقق مصرصة موغلؿغل مأػممم؛االحؿقاج صفي

مصالمتضقعوػا.م؛صرصة
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 ٔرغٍة عًٍ عذَ االدسان

ثمح 
اٌغفشاْ 
 واٌمثىي

اسرغالي 
ولد 

 اٌضُماخ

جشب 
 وضىف
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 املشغولية.
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 الخمس دقائق

 مبدأ فى حياتك وهوهذا الخذ 

 املذبح العائمى أواًل
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إنمأعؽنمؼؼولمطلمواحدمو...."م."أباغاماظذيم

مععم مربمخؾقك م"ؼا معـل ماحؿقاجه متعربمسن سنؾة

ماعؿقاغه ميف ماظـفاردة مم؛صالن مذنلموبارطه خؾقه

مربمحلمادلشؽؾةمبؿاعمم–ؼرجعمصرحانموطوؼسم ؼا

م مأم–اظشغل مذئ مطل ميفمم–غتمتلؿطقع مغعؿة ادؼـا

م مربمرتبمعوضوعمم–سقـنيمادلدؼر مؼا مصالغة بـؿك

مربماظشكصمادلـادبميفمأاخؿارمم؛ارتؾارفا غتمؼا

م.ماظوضتمادلـادب"

ساحموني
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فإما

إماو 



 43 

وغاس اٌعىد 

 واٌذفواٌشتاب 

واٌخّش والئّهُ 

ًإلى فعل الزب ال 

 ٌنظزًى ًعول ٌذٌو

ٌزٌه ُسثٍ  ال ٌزًى

 ٌعذَ اٌّعشفح ضعثٍ

  12:  5اش 
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 ِعىلاخ اٌّزتح اٌعائًٍ

 الوشغٌلٍت

ٔثذأ تخّس 
 دلائك

 عذم اإلدراك

 جشب وضىف

 الخجل

ٔثذأ ِهّا 
 وأد األسثاب
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