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 مبادئ احلياة الروحية 
 

 الفرصة الذهبية
 (1)لألسر

 يا بابا قريت نبذة الفرصة الذهبية؟-
مىت لكن إقريتها يا ابىن وهى مجيلة جداً.  -

 هاجتيب لنا اجلزء اللى بيتكلم عن األسرة.
تروح تقابل إنك طيب ما فرصة يا بابا -

بنفسه عن الفرصة   أىب الروحي وهو هايكلمك
 الذهبية لألسرة.

طيب هاشوف. هاشوف يا ابىن -
 وهاحاول أروح.

هتم أ ضروري"قلت  وفعال أخدت القرار و 

كفاية سنني ضاعت  ،شوية حبياتى الروحية

كان كل الوقت  ،صالة واالجنيلبعيد عن ال

واحتياجات البيت، واأليام  يف الشغلرايح 

الواحد يفكر شوية يف  إندى فرصة ذهبية 

حياته الروحية وحياة أسرته، وهو فعال إيه 

ش عالقة يشقى ومالأتعب وأ ىإناالستفادة 

الدنيا كلها  تستفيد إيه لو رحبأها ،مع ربنا

يبقى فيه وقفة.  ضروريامللكوت.  توخسر
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 ديكفاية كدا. ميكن ربنا سبب الظروف 

 تالروحية بدل ماكن ىفكر يف حياتأعلشان 

. وما هو لو خسر كل حاجةأموت فجأة وأ

 ."مامتش دلوقتى هاموت بعد شوية
روحت لألب الروحى. سلمت عليه 

قلت له: قريت نبذة الفرصة  .ورحب ىب
الذهبية والصرحة قلت فرصة أجى أقعد معاك 

أسرتى و  أنا دى أعرف إزاى أستغل األيام
حلسن ىّل سنني   ،ونبدأ حياة روحية مع بعض

 يف مهوم الدنيا ومشاكلها.  كتري وأنا مشغول
 فعال الدنيا ماليانة مشغوليات ولوقال: 

مأخدناش بالنا من حياتنا الروحية هامتر 
نالقى ىف النهاية هاالسنني من غري ما حنس و 

 نفسنا بعيد عن امللكوت وعن حمبة املسيح.
نفسى  ،: وإزاى أبدأ مع أسرتىلتق

 . أعوض السنني اللى فاتت
قال: البداية هي يف املذبح العائلى. 

إنكم تبدأوا مذبح فرصة ذهبية  دى فاأليام
فكل الناس عندها إحتياج  عائلى مع بعض.

 لربنا وكل الناس عندها وقت ممكن تصلى فيه.
 ؟يهعمل إأقلت: ساحمىن يا أىب. يعىن  
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قال: يعىن تتجمعوا كل يوم مع بعض 
 صلفلو ح .وتصلوا وتقروا جزء من االجنيل

 مع واجتمعت كل أسرة مسيحية وصلوا
بركة للعامل هانبقى اإلجنيل،  واوقرأبعضيهم 

شهود  هانبقىعجزات، و امل هاحتصلكله، و 
 ني للمسيح.يحقيق

 ا بسبب املذبح العائلى؟دقلت: كل  
لكن   ،جمرد كلمة  مشقال: املذبح العائلى  

مسيحية كل أسرة   يبقى فيه صالة يفا مل
نا ولكل يالسماء باخلري والربكة ل هاتنفتح
تتقدس هاو يتقدس والدنا وبناتنا هاو العامل، 
كالمنا   ملا يبقى كل، لكن (5: 4يت1)بيوتنا 

ويغيب اهلل  بس يف أخبار الدنيا وامليديا هو
ملح لألرض وال   ، كدا مش هانكونعن بيوتنا

 يف األرضيطرح  هافسد    لونور للعامل، وامللح  
وبدل من أن نكون نور . 1ويداس باألقدام

 نبقى، وبدل من 2للعامل نشابه أهل العامل

 
1Y  ن ال ألإن فسد الملح فبماذا يملح ال يصلح بعد لشيء

 . (13: 5مت من الناس ) ويداسيطرح خارجا 
 . (2: 12رو وال تشاكلوا هذا الدهر ) 2
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ا، نامللكوت غريب عن  هايكونأبناء امللكوت  
 يخافه أبناء العامل. ماب  زىخناف املوت  هاو 

كالمك صح يا أىب. لكن الصراحة قلت:  
لو فكرنا و إحنا بنخجل نصلى مع بعض. 

 ؟نصلى. كل واحد بيصلى لوحده
نفكر مع بعض.  طيب معلش قال:

بنخجل ليه؟ إيه الداعى للخجل!! هل 
بعض. بنخجل  قدامكلم املسيح تبنخجل ن

إيه اللى خيجل يف  ،نفتح االجنيل مع بعض
  كدا؟!

 !!ماتعودناش على كداقلت:  
قال: معلش استحملىن. مش فيه أوقات 

التلفزيون حاجات معثرة لبناتك  بيبقى ىف
 وأوالدك. هل بتخجلوا تشوفوها مع بعض؟

 قلت)خبجل(: ال.
 بقى ما بنخجلش نشوف حاجاتقال: 

ممكن تكون معثرة ألوالدنا وبناتنا يف التلفزيون  
وخنجل نقوهلم يالا نصلى!! بقى األمور اللى 
املفروض خنجل منها بنعملها كأهنا حاجة 

سيح هي اللى بنخجل طبيعية وعالقتنا مع امل
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شبابنا  ونقول ليهنصرخ وبعدين . 3منها
  !!ربناعن   وايبعد وشباتنا ب

اللى املفروض لألسف انعكست الصورة ف

هو  بقىأو نقوله  نشوفه نانإخنجل  إننا

بعض بقى هو  نصلى مع إننا لكن، الطبيعي

 .اللى خنجل إننا نعمله.

فعال بقى هو دا احلال يا  :)بندم(قلت
أىب. سنني طويلة ضاعت بسبب اخلجل. 

بدل األوالد ما و 
يرتبوا على الصالة 
بقى اللى بريبيهم 
 التلفزيون واألفالم،

ت معاهم قصرّ 
خليهم وبدل ما أ

والد للمسيح سبتهم وسبت نفسى معاهم 
الوقت الصعب  هوملا ج وبقينا والد للعامل.

لكن فيه حل و  عرفنا ضعفنا وعرفنا تقصرينا.
  للكارثة دى يا أىب؟

من دلوقىت. بدأ ت كقال: احلل هو أن
فرصةىىىدلوقتىف يا ابىن. ىد ظروفاستغل ال
 

 .(19: 3في مجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في االرضيات )  3

وصار العود والرباب 
والخمر والئمهم  والدف

وإلى فعل الرب ال 
ال  ينظرون وعمل يديه

 لذلك ُسبي شعبي يرون
 لعدم املعرفة

  12:  5اش 
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نا يوحول ،سيصالة يف الكنا مافيش، فذهبية
فدا أنسب وقت إنكم ،  ناحيةمن كل    اخلوف

تبدأوا تصلوا مع بعض. ابدأ النهاردة مش 
يف وقت مقبول الكتاب " بكرة. زى ما بيقول

 نآلاعنتك هوذا أمسعتك ويف يوم خالص 

 :6كو2)يوم خالص  ناآلوقت مقبول هوذا 
فخسارة ، مش داميا بتيجىفالفرص  .(2

نضّيع حياتنا بعيد عن ربنا وىف النهاية خنسر 
 األبدية. 

الفرتة  تفلو ما بدأناش ومّر

حلياتنا  ناورجع دى صعبةال

احتياجنا هلل  هاننسىالطبيعية 

-وبعد سنني  ،واحتياجنا للصالة

 كلنا  وتمنها -طالت أو قصرت

 هو فيه حد هايعيش لالبد؟
 .قلت: ال. كلنا هامنوت

كون لينا يقال: فاملهم ملا نيجى منوت ها
عالقة مع املسيح والا هانكون بعيد عنه!! 
فاللى هايكون ليه عالقة معاه هنا هايكون 
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واللى ماهلوش عالقة  ،ليه نصيب يف األبدية
 . 4من هنا مش هايكون ليه نصيب يف األبدية

طيب إيه اخلطوات العملية علشان قلت:  
عت يف مهوم العامل أبدأ. كفاية كدا، سنني ضا

. أبدأ إزاى يا 5وكمان العمر مش مضمون
 ؟أىب

ىإنكىأولقال:  ىةأمهيىدركتىحاجة
ع حياة أو و . فاملوضالعائليةىاملذبحىوضرورى
حد ال أن كان إويقول بولس الرسول "بموت،  

نكر أهل بيته فقد أيعتين خباصته وال سيما 

. (8:  5يت  1)"ميان وهو شر من غري املؤمناإل
 .إيه  يقولببولس الرسول  شفت  

اللى مش هايهتم بأهل بيته  

هايكون كأنه أنكر االميان يعنى كأنه 

أنكر املسيح وبقى مش مسيحى دا كمان 

 هايبقى أشر من غري املؤمن.

 
يزرع   ومن  فسادا  ن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد  أل 4

 . (8: 6غل بدية )أللروح فمن الروح يحصد حياة 
ال تعلمون متى يكون الوقت   ألنكمانظروا اسهروا وصلوا     5
 (. 33: 13مر )
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قلت: بس أنا 
باهتم بأهل بيىت، 
ومش بأتأخر معاهم 
يف أي احتياج 

 !!عاوزينه
 االهتمامقال: 

 لو لكن مش كفاية. هو أنت ،مهم  املادي
شرب لكن الكل و األهم يلت وفر 

 ،همش إزاى يصلوا يبقى إيه الفايدةتماعلم 
تساعدهم إنك االهتمام؟ إيه معىن  هو دا

ىف النهاية ما يرحوش   ، لكنينجحوا يف العامل
إيه  طيب ؟السما

 إنك االستفادة
حسن أ همتعلم 
لكن  ،تعليم 
ش تهم ماعرف

إيه املوجود يف 
 االجنيل؟!

قلت: يعىن 
بالش أهتم 

جيعل  يءشليس كل 
االنسان مثل املسيح 

 بأقربائه كاهتمامه 
 ق. يوحنا فم الذهب

 كتاب احلب األخوي.
 240ص 

  إلنسانل كان نإف
 
  أو أبا

 
 ابنا

 
 
 أخري، قرابة أي في أو أخا
  يحسب ال فإنه

 
 قربيا

 
 
 تكون  مثلما حقيقيا
 عالقات عن نابعة القرابة
 االرتباط نفع أي. علوية

 أرضية عائلية بعالقات
 بعالقات االرتباط دون 

 كنا إن فائدة أي! روحية؟
 وغرباء األرض علي أقرباء

 !السماء؟ في
 الفم ذهبي يوحنا القديس

للقمص -)الحب األخوى 
 (235تادرس يعقوب ص
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 باحلاجات املادية!!
قال: مش بالش. لكن زى ما بتهتم 

الروحية   همهتتم بأمور ىل  باألوّ   ،املاديةهم  أمور ب
 وبالعالقة باملسيح اللى تضمن هلم األبدية. 

فأنت عليك مسئولية ناحية أسرتك 
هاتدى عنها حساب قدام اهلل، هل ربيتهم 
على الصالة واالجنيل والا سبت امليديا والنت 

 ،هو اللى يربيهم!! فمن غري مذبح عائلى
املسيح مش هايكون يف البيت وهايكون يف 

. من غري مذبح عائلى إنتو 6تاىنالبيت حد 
 مش يف طريق امللكوت لكن يف طريق تاىن!!

الدنيا كانت  ،قلت: ياه!! كنت مغيب
ما كنتش يف طريق  فعال واخداىن، أنا

معايا يف طريق  أسريتوسحبت ، امللكوت
وكنا هانضيع كلنا. فعال من غري مذبح   ،العامل

 عائلى فعال هاضيع أنا وأسرتى.
لنقطة ننتقل ل ،كدا  طاملا أدركتقال: 

 هي: و التانية  
ى:قرارالىى-2

 
و للطاعة للبر أما للخطية للموت  إنتم عبيد للذي تطيعونه  أ 6

 . (16:    6)رو  
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درك أمهية املذبح العائلى فبعد ما الواحد ي
علشان ماتكونش مشاعر   ،ضرورى يأخد قرار

وختتفى مع الوقت. فضرورى تقول يف نفسك 
فضرورى نتحدى  "هانبدأ يعنى هانبدأ". 

خطوة  ونضعط على مشاعرنا وناخد خجلنا 
البداية، بعدها هايكون املوضوع طبيعى 

تعرف كل أسرة إهنا كانت حمرومة من بركة هاو 
ومن نعمة وجود املسيح يف بيتهم  ،كبرية

  بسبب معوق امسه اخلجل.
قلت: بنعمة ربنا هانبدأ يعىن هانبدأ. من 
النهاردة هأبدأ مع أسرتى املذبح العائلى. 

بعيد عن  كفاية سنني ضاعت  .كفاية خجل
 .املسيح

قال: علشان تقدر تستمر وما يكونش 
 و يومني وتوقفوا حمتاج:أبداية ليوم  

ىالتدرجىوالتحديد:ى-3
فعلشان تقدروا تستمروا يف املذبح العائلى 

 حمتاج تدرج وحتديد.
 قلت: يعىن إيه تدرج وحتديد؟
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قال: تدرج. يعىن تبدأوا قليل قليل علشان 
وقت طويل با تقدروا تستمروا. فبالش تبدأو 

 علشان مامتلوش.
 قلت: يعىن تقرتح علينا إيه؟

قال: أول تالت أيام تصلوا "أبانا الذى" 
 بس.

 قلت: طيب دى قليلة مانزود شوية.
ملدة أسبوع  كداقال: واحدة واحدة. بعد  
 كل واحد يقول طلبة صغرية.

قلت: لو فيه حد من األوالد اتكسف 
 وماحبش يصلى؟

قال: سيبوا ما تتضعطش عليه. املهم ابدأ 
ومع  ،اللى حيب يصلى خليه يصلىو  ،أنت

 الوقت كلهم هايصلوا.
 قلت: طيب نصلى نقول إيه؟

قال: دا اجلزء التاىن وهو التحديد. 
وقت للصالة علشان ماتنسوش. فحددوا 

يكون  ممكن قبل النوم. أو قبل العشاء. فلما
 وقت ثابت صعب ننسى.

قلت: أحسن وقت فعال قبل مانتعشى. 
 ."مافيش أكل غري ملا نصلى"
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الصالة اللى هاتصلوا حددوا  نقال: كما
 يف يوم:  من أجلها. فمثال

تصلى من أجل سالم االسرة وربنا أنت: 

 .وحيمى العامل من كل شر حيميكم
 تصلى من أجل احتياجاتكم املاديةاألم: 

 .يدى كل فقري وحمتاجإن ربنا و
ن ربنا يقدسكم من كل إيصلى  االبن:

 .كله شر، ويقدس العامل
ربنا يديكم حياة التوبة  تصلى أناالبنة: 

 والثقة يف الغفران وفى احلياة األبدية.

من كل واحد   ذكريصلى يملا وكل واحد 
وكل ما يكون هناك أي احتياج   األسرة بامسه.

اهلل ا ملنضيفه يف الصالة و  لألسرةخمصوص 
 يستجيب نشكره عليه. 

وكمان مهم ملا يكون حد مرهق وتعبان 
، علشان نراعى ظروفه وخنتصر وقت الصالة

يقول مار اسحق ماحيسش بالتعب وزى ماب
قوة الصالة ليست يف كمياتها لكن يف "

 ".استمراريتها
إن الواحد  يسهلهاالتحديد  فعالقلت: 

 !!جبيةيصلى. لكن االجنيل واأل
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ابدأ األسبوع دا على اللى إتفقنا  قال:
 عليه واملرة اجلاية نبدأ نزود واحدة واحدة. 

قلت   أنا ماشىسلمت على أىب وشكرته و 
أه سنني عدت يف دوامة املشغولية. لنفسى" 

ولوال الظروف دى كنت هاروح يف الدوامة. 

 كنت أحسب نفسى عايش لكن كنت ميت.

هتم بأسرتى لكن أحسب نفسى بأكنت 

احلقيقة كنت بأضيعهم. إيه الفايدة نأكل 

ونشرب ونلبس وفى النهاية مانرحش 

يتعلموا أحسن إنهم ة دإيه الفاي !!السما

 !!تعليم ومايعرفوش إيه املكتوب يف االجنيل

بقى نشوف  !!كله دا علشان اخلجل

التلفزيون واحلاجات املعثرة وماخنجلش 

إيه اللى أنا  !!لصالة واالجنيلوخنجل من ا

كنت فيه دا!! دى كانت عيشة!! فعال لو 

روح ييف الوقت دا ماكنش ها أي حد مات فينا

السما، طاملا مافيش عالقة مع املسيح هنا 

 شكرًا !!إزاى هايكون فيه عالقة معاه هناك

أفكر  يارب على الظروف دى اللى خليتنى

يف األبدية وفى العالقة معاك. ساعدنى ابدأ 

وساعدنى  يف املذبح العائلى أنا وأسرتى
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النعمة واحلماية من  ادينإأستمر. باركنا و

دوامة العامل علشان ماندخلش فيها تانى 

ونستمر يف العالقة معاك وماتكونش فرتة 

 .ونبعد تانى. ساعدنى ساعدنى يارب يسوع"

 

أو استفسار ميكنك مراسلتنا ألى سؤال  *
 :على

Goddlovehostel@gmail.
com 

للحصول على باقى *
 PDFاجملموعة  

من خالل هذا املوقع  
mbade2.com  ىىىىىىى

أو لسماع األجزاء 
 مسجلة بشكل درامي

Soundcloud.com/mbade2ى
أو من على صفحة الفيس بوك "مبادئ 

 احلياة الروحية".
أو التطبيق على املوبيل "مبادئ احلياة 

 الروحية".


