
 األخ أحمد

أعزائنا المشاهيدن فى تليفزيون قناه الحياه وكل الموجودين معنا فى غرفه البال تـوك  

ومرحباً فى برنامجكم حوار الحق يشرفنا بتواجدة اليوم جناب القمص ذكريـا  أهالً وسهالً بكم 

بطرس أهالً وسهالً نما إلى علمنا أ، خناب القمص ذكريا بطرس تعرض إلى حـادث بسـيط   

  .ونتمنى أن نسمع منه ويطمنا عليه وأن اهللا قد أعده لنا سالماً بغير شر 

  القمص ذكريا

بسيطـه قوى نشكـر ربنا يد اهللا تحمى ويمينـه  يـاعم أنتا عملتـه حادث دى حاجه 

بتحافظ على األنسان إينما كان ومهما حاول الشيطان أنه يعوق ويعطل المثيرة ويعرقلها لكـن  

  .المسيح أقوى نشكر اهللا 

  األخ أحمد

أعذائى المشاهدين أخوانى وأخواتى الموجودين فى غرفه البال توك فى خالل الساعه 

ى حوار بناء هو حوار الحق هو حوار اآلدله والبراهين من خاللـه  القادمه سوف نصتحبكم ف

سنعلم ماذا يريد اهللا منا وإرادته اهللا فى كل منا ولنبدأ هذا الحوار بالصـاله ويتقـدمنا خنـاب    

  .القمص للصالة 

  القمص ذكريا

بسم األب واألبن والروح القدس اآلله الواحد أمين يا من أحببتنا محبه أبديه فأدمت لنا 

الرحمه ويا من عينيك علينا من أول السنه إلى أخرها  تعود ترحمنا تدوس أثامنا وتطرح فـى  

أعماق البحر كل خطايانا يمينك هادية حاميه حافظه لحياتنا أينما سرنا واينما توجهنا وتعطينـا  

غلبه وإنتصار فى كل حين يارب نمثل أمامك اليوم المبارك لنكتشف لنا عن أعماق أسـرارك  

الخفى عن العيون السر الذى ال تدركه األفهام ولكن أعطى مسحه مقدسه وأعطى نعمـه  السر 

غنيه حتى نستطيع أن ندرك أسرار الملكوت ها أمالك يارب يوماً بطوله إرشدنا فيه وعلمنـا  

فيه ومتعنا بالجلوس فيه عند أقدامك من أجل الدم الغالى الكريم وطلبات كافه القدسين أسـمعنا  

  .رك وممجد من األن وإلى األبد أمين آلنك أنت مبا

  األخ أحمد

أمين تقدمه األختبارات وأختبار كل شخص للمسيح هو ما سوف نقوم به فـى خـالل   

هذه الحلقات وأسمحلى قداستك أنى أبتدى بإختبارى كشخص من خلفيه إسالميه عـرف نـور   

  .المسيح 

  القمص ذكريا

و قوى يسمعوا أختبارك ألن أسـمك  دى بركه كبيره وأعتقد المشاهدين والسامعين يحب

أحمد وإزاى بتقدم برنامج بهذا الشكل فدا شيئ يدعو إلى األسئله وحب اإلسـتطالع عـايزين   



يعرفوا إزاى إنتى كونت مسلم هل األسم ده حقيقى وال إنتى بردوة تمثيليـه وجـايبين واحـد    

  .للمسيح  مسيحى وبيقولوا ألبس أسم مسيحى وأتصرف أتفضل حضرتك قد إختبارك مجداً

  األخ أحمد

) 15(كما هو مكتوب فى رساله معلمنا بطرس الرسول األولى األصحاح الثالث وعدد 

بل قدوس الرب اآلله فى قلوبكم مستعدين دائماً لمجاوبه كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى 

فيكم بوداعه وخوف أنا أسمى أحمد أكبر األوالد فى أسـره مسـلمه ملتزمـه مـن مواليـد      

سكندريه فى مصر وقد نشأت كما ذكرت فى أسره مسلمه ملتزمه وتتبعت أثـار خطـوات   األ

والدى فى العباده وفى قراءه القرأن وحفظ ما أستطيع من الحديث وأيضاً فى الـدعوى إلـى   

اإلسالم وبعد أن أتممت التعليم الرئيسى إتجهت إلى كليه الدعوى لدراسه ألخذ قرصات فرديه 

اإلسالميه فى األسكندريه بعد ذلك توجهت كا كل المصريين وخاصـاً   من أجل إتمام الددعوى

أنى أكبر األوالد إلى أده الخدمه العسكريه وفى خالل هـذا الوقـت دخلـت إلـى الحـرس      

الجمهورى وأخذت كثير من التدريبات على العالقات األمنيه فى الوقت ده الرب سمح لينا أن 

ت كثير وكان هدفى هو إعـالن كلمـه اهللا كمـا    أتعرف بناس كثير وأتحاور معاهم عن حاجا

أعتقت وسمحت لى الفرصه أن أتى إلى الواليات المتحـده األمريكيـه وقـد قابلـت بعـض      

األشخاص الذين قد تحدثوا معى يسألونى عن اإلتجاهات وعندما سمعوا لهجتى عرفـوا أنـى   

ن أتناول معهم وجبـه  أتحدث العربيه ومن مصر فتحدثوا معى باللغه العربيه وقد دعوتى إلى أ

الغذاء فقابلت الدعوىوذهبنا وتحدثنا فى كل شيئ إال الدين وأثناء المحادثه ذكرت أنى أحـب  

القراءه فأعطانى أحدهم قبل ذهابهم كتاب باللغه األنجليزيه يدعى مير كرستينتى من تأليف سى 

معـانى  أسلوصى عندما قرأت هذا الكتاب وبمعونه القواميص وسؤال بعض األشخاص عـن  

الكلمات تذمرت جداً من هؤالء الناس ألنهم قد أعطونى كتاباً به شرك باهللا وقـد كتبـت لهـم    

خطاباً ومزقت الكتاب وأرسلتهم له عن طريق العنوان الموجود فى الكارت الشخصى للشخص 

الذى أعطانى الكتاب وبعد أيام وصلنى منهم من هذا الشخص مكالمه تليفونيه وهو سعيد غايه 

ده أننى قد قرأت الكتاب لم يبالى بالشتائم والسبائب التى قد تركتها له ولكن كـان سـعيد   السعا

أننى قد قرأت الكتاب وإبتدأنا الحوار وذهبت إلى زيارتهم فى المدينه التى كان يعيشون فيهـا  

ولكنهم لم يتحدثوا معى فى الدين بل أرونى كل محبه وكل كرم بال أى داعى وبال أى سـبب  

معى أن أعطيهم ولم يطلبو منى أى شيئ وبعد قليل عندما ذهبت مـرة أخـرى إلـى    فلم يكن 

المكان الذى كونت أمكث فيه إبتدأنا حوار تليفونى والحوار التليفونى هذا كان عن اإلسالم كان 

يسألونى عن األسالم وكونت أجيبهم وكان يسألونى بكل أدب وسماحه وعندما كانوا يسـألونى  

فيه وليس لدى من الكتب أن أقرأه كونت أخترع لهم إجابه وأكتبهـا فـى   سؤال يجب أن أقراه 

  .ورقه حتى ال أنساها ثم إذا سأل السؤال مره أخرى أعطيهم نفس األجابه 



  

  

  

  القمص ذكريا

  بالتألــيف

  األخ أحمد

أكيد وأثناء هذه الفتره توجهت للعيش فى نفس المدينه التى يعيشون فيها لكى أدعـوهم  

وتعرفت ووجت بعض من أصدقائى الموجودين هناك وقلـت لهـم عـن سـبب     إلى األسالم 

تواجدى فى هذه المدينه فافرحوا جداً وعرضوا عليا عمل فى مكان وقد باركنى الرب فى هذا 

العمل أن تفوقت فيه وأصبحت رئيسهم فى هذا العمل وهذا أدى إلى مشاحنات وكان كل مـره  

ين وأحاول أن أقراء من الكتاب المقدس لـم يكـن   أحاول أن أتحاور مع األصدقاء من المسيح

مقدساً فى ذاك الوقت بالنسبه لى وإبتدأت أن أكتب فى الهوامش عن التضاربات والتناقضـات  

وأسألهم فكان ردهم إن لم يعرفوا األجابه ال نعرف ولكن سنبحث معك لنصل إلى الحل هذا قد 

دين الحق لماذا لم أكن بهذه األمانه العلميه  طعننى فى قلبى ال بد وأن أكون فأنا األمين أنا على

معهم كما هم معى ولكن التقيا تجعلنى أفعل أى شيئ لكى يأتوا إلـى اإلسـالم وأثنـاء هـذه     

المحاورات وأثناء المناقشات التى صارت بينى وبين األصدقاء من المسلمين أبتدأت أن أفقـد  

يوم من األيام تخاصمت مع أحـدهم   شعورى وأن أفقد سالمى وأن أبتدأ بالعنف حتى أننى فى

بوصه  17ووعدته أن أقتله قبل أن أمشى وتركت العمل خارجاً وكان فى هذا اليوم عواصف 

من الثلج على األرض وكان برد قارس ولكنى خرجب بالقميص والبنطلون وليس معى غيـر  

فى الشـارع   المفاتيح التى فكرت أنها مفاتيح دارى وأنها مفاتيح العمل وذهبت وفضلت أمشى

أنفى تفرز أذانى عينان تدمعان ورأسى ال يريدنى أن أعود إلى هذا العمل فتوقف أحد المـاره  

بسياراته وقال لى أركب فركبت وبعض قليل إذا به يربت على كتفي ويقول لى ال هـذا هـو   

منزلك فشاركته ونزلت وقلت له شكراً وأرت أن أعرض عليه بعض األموال فقال لـى هـذا   

ين يسوع فشكرته مرة أخرى وقال لى أسمع يسوع يحبك وبكل أستهزاء قولت وأحبـه  بينى وب

أنا أيضاً وأخرخت وحاولت أن أفتح الباب ولكن المفاتيح ليست موجوده فهى مفـاتيح العمـل   

والرجل يقول لى أفتح ال تخف ففتحت الباب فأستضرت آلتحدث معه مره أخرى فلـم أجـده   

ار على األرض لم أجد أثار أخاديد العجل لم أسمع صـوت  نظرت إلى اآلرض فلم أجد أى أث

محرك السياره تمشى ثم تذكرت أنى لم أقول له أين أسكن خفت ودخلت إلـى المنـزل ولـم    

أتحدث مع أحد أصدقائى ظلوا يتصلون لى كى أتحدث معهم ولم أرد عليهم وبعد هذا ذهبـت  

وقلت لهم مـا أرت أن أقـول عـن     آلتحدث معهم فى اليوم المعين الذى نتقابل فيه  أسبوعياً



األسالم ولكنى لم أتحور معهم قد كان عقلى مغيباً فسألونى ماذا جرى فلم أقل لهم فقلـت أنـا   

بخير وال شيئ لماذا تركت العمل أبداً مشاحنات فسألونى هل أنتى تصلى طبعاً أصـلى كـذباً   

أخرى سألونى السؤال مـرة  وذهبت إلى المنزل وحالى أسواء مما هو عليه وعندما تقابلنا مره 

أخرى هل أنت تصلى فقلت لهم أسمعوا أصلى لمن أصلى لمن آلله غير موجود فأنا ال أعتقـد  

فى إله اإلسالم وأنا ال أعتقد فى ثالثه ألهه فقالوا صلى لآلله الذى تعرفه أنه موجود فقلت لهم 

وقت فتح لـى أحـدهم   إذا أرادنى سوف يأتى ويطرق على البابا وأنا سوف افتح له فى هذا ال

وكان مكتوب فيها ها أنا ذا ) 20(الكتاب المقدس وكانت فى سفر الرؤيا اإلصحاح الثالث عدد 

أقف على الباب وأقرع أن سمع أحد صوتى وفتح الباب لى أدخل وأتعشا معه وهو معى ذهبت 

يت إلى الدار وصليت بحرئه وقلت يارب خلصنى أرحمنى لم يرد عليا وفى اليوم التالى صـل 

على ركبتى وقلت يارب خلصنى من نفسى أنا مش عارف أنا رايح فين عرفنى من أنتى فـى  

هذا الوقت قال لى صوت فى داخلى أذهب وأستسمح صديقك الذى وعدته بالقتل ذهبت فأرانى 

صديقى فأعتقد أنى جاءت آلنفذ ما وعت به وصار يرقد فرقت خلفه وأستسمحته وأعتذرت له 

ن السبائب واإلساءات التى وجهها إلى فذهبت إلى المنزل بسالم عجيب وهو كمان أعتذر لي ع

نمت كما لم أنام من قبل أستيقظت صباحاً أحاول أن أقرأ فلن أستطع أن أقرأ حاولت أن ألمس 

القرأن فلم استطع أن ألمس القرأن حاولت أن أدعوا اهللا كما ورد في ويرد الصـباح وجئـت   

يح فضربت فاهى كهذا وسكت وكل ما أحاول أن أتحدث نفسى أقول ربى ومخلص يسوع المس

أقول ربى ومخلص يسوع المسيح أتصلت بأصدقائى وأتو فقلت لهم ما جرا وإذ بهم يحضنونى 

وآلنه قرار كبير أتخذت  1/7/97ويعانقونى وهم فى فرح عجيب وكان هذا يوم الخالص يوم 

الكتاب المقدس وتعمت باسم األب  سنتين اقرأ فيهم الكتاب المقدس وأدرس فى معهد من معاهد

ومنذ هذا اليوم وأنا فى نعمه المسيح الحـوارات التـى    28/6/99واألبن والروح القدس فى 

شهور فـى عجالـه هـذا هـو      6أخذتنى مع أصدقائى الذين أحبونى بال سبب أخذت حوالى 

  .أختبارى يا قدس أبونا 

  القمص ذكريا

لى أتفضل علق على األختبار فانا هعلـق  نشكر الرب كتير قوى طبعاً مش هتقدر تقو

يعنى مالمح هذا األختبار اللى أنا شوفتها فى يد اهللا الخفيه اللى بتتعامـل مـع األنسـان ألن    

األنسان مش ممكن يرجع حياته إلى الصدف لكن ترتيبات إلهيه ربنا بيدبرها ويعدها علشـان  

ه النور فكون أنك تيجـى مـن   خاطر يلتقى باألنسان ألنه بيبحث عن كل أنسان علشان يوصل

مصر إلى أمريكا وتتقابل مع ناس مثقلين بالخدمه مش باب الصدفه لكن ده بيورينا بردو دور 

كل أنسان يبقى مثقل بالخدمه ويتكلم والكالم ده هيأتى بثمر فإذا فأنا بقول لألحباء يخدو بـالهم  

ه ذى األخوه دول وفى أمانـه  من الخدمه دى المثقل يتثقل بالخدمه ويكلم األخرين فى طول أنا



وبعدين شوف أيضاً يد اهللا فى تعامالته الرؤيه اللى ظهرلو بيها وخدوا ووداه فدى حاجه جميله 

جداً يعنى على يد اهللا الرائعه وبعدين السؤال اللى بيمهدوا بيه لو ربنا خبط على بابى خبط فى 

ع جداًُ أنا بشكر اهللا مـن أجلـه   وكان قبول وبعد القبول كانت الدراسه فده شيئ رائ 23رؤيا 

أختبار بأهديه لكل أنسان موجود ويانا النهارده فى الروم وأيضاً فى قناه الحياه ويمكـن ربنـا   

يفتح القلوب بس خليك مخلص من قبلك قوله يارب أرشدنى وأهـدينى إلـى طريـق الحـق     

  .اك أمين هيوريلك النور فين هو النور هو هيورهولك شكراً هللا من أجل عمل نعمه وي

  

  

  

  األخ أحمد 

اعذائى المشاهدين أعذائى فى غرفه البال توك موضوعنا اليوم هو موضوع كونـت  

أتحدث فيه فى الزمن الماضى وهو التوحيد هل اهللا واحد أم ثالثه فيحدثنا جناب القمص عـن  

  .الثالوث والتوحيد أتفضل 

  القمص ذكريا

الفاضل فى الحقيقه يا جماعه هذا الموضوع بيوثير مشاكل كبيره شكراً جزيالً عزيزى 

قوى فى أذهان أحبائنا المسلمين زى ما كانوا ودايماً يحقنوهم من الصغر أن المسيحين نـاس  

مشركين وناس كفرا وبيعبدو ثالث ألهه فغالبيه المسلمين النهارده يقولك أه مـش دول الكفـرا   

ضوع ده ندرسه برويه ويفهمنا وبعقل هتقدر نعرف الحقيقـه  والمشركين الحقيقه لما نيجى للمو

أننا لسنا مشركين وال كفرا وال نعبد ثالثه ألها ولكننا نعبد اهللا الواحد ومن بدايتها اقول آلطمئن 

حبيبنا المسلم وأحبئنا المسلمين جميعهم أشهد أن ال أله إال اهللا ال شريك له حلوه دى نخش أمال 

كله أوالً إيماناً باآلله الواحد وأضح عندنا فى الكتـاب المقـدس السـيد     أزاى حكايه الكالم ده

المسيح قال أسمع يا أسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كـل  

نفسك ومن كل فكرك ومن كل قوتك هذه الوصيه األولى الوصيه فى العهد القديم بيذكر بهـا  

وجاء فى سـفر التثنيـه    29:12الكالم ده جيه فى مرقص  بنى أسرائيل الرب إلهنا رب واحد

وهكذا الكتاب المقدس يمتلئ باآليات التى تتكلم عن عبادة اهللا  9-4: 6بالنص فى العهد القديم 

يقول وهو يكلم األنسـان اللـى    19وعدد  2الواحد ومعلمنا يعقوب أيضاً فى رساله أصحاح 

هللا واحد حسناً تفعل فنحن نؤمن باهللا الواحد وهذا هو بيكتبوا الرساله بتعته يقول أنت تؤمن أن ا

  .الشئ الحسن فعالً 

طب هل القرأن بيشهد للمسيحين أنهم موحدين باهللا طبعاً يمكن الكالم ده أنا أول مـره  

تسمعه بعض الموجودين فى الغرفه لكن كتير أحنا أتكلمنا فى المواضيع دية قبل كدة وبنكـرر  



معانا ناس جداد وأيضاً فى قناه الحياه ناس جداد رغن أن أحنا قولنـا   ونعيد ألن يالتأكيد بيبقى

حلقات كتيره فى هذا األمر لكن ما فيش مانع أبداً أن أحنا نقــول مــره وأثنـين وثالثـه     

ال تجادلو أهل الكتاب إال بالتى هـى أحسـن    46وعشرين وثالثمائه فى سورة العنكبوت أيه 

زل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد فلو كان القرأن يرى فى المسيحين وقولو أمنا بالذى أنزل إلينا وأن

 82أهل الكتاب أنهم يبعبدو ثالث ألهه ماكنش قال إلهنا وإلهكم واحد سوره المائده أيضاً ايـه  

لتجدن اشد الناس عداوة للذين أمنوا اللى هما المسلمين يعنى مين أشد الناس اليهـود والـذين   

هم موده للذين أمنوا الذين قالوا أن نصارى ذلـك بـأن مـنهم    اشركوا مشركين ولتجدن أقرب

قسيسين ورهباناً وأنهم ال يستكبرون دول أقربه أيه مودة طب والمشكرين أشدهم عداوة عمليه 

بسيطه لو كان النصارى مشركين كانوا بقوا اشد عداوة للمسلمين لكن المشركين أشد عـداوة  

إذ  55بشهاده القرأن كمان سوره ال عمران ايه النصارى أقرب مودة يبقى ماهماش مشركين 

قال اهللا يا عيس أنى متوقيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين أتبعوك فوق 

الذين كفروا إلى يوم القيامه يبقى الذين أتبعوا المسيح فوق الكفرا إلى يوم القيامه يبقـى اللـى   

قرأن يشهد أن إلهنا واحد القرأن يشـهد أننـا لسـنا    تبعوا المسيح مهماش كفرا يبقى إذاً هنا ال

مشكرين القرأن يشهد أننا لسنا كفرا فمنين علموكوا يا أبنى أن النصارى كفرا عرفت قد ايـه  

بيضحكوا عليكم عرفت قد ايه بيمسحوا أذهانكم نحن نؤمن باله واحد طلب أمـال يبقـى األب   

ده من فضلك نفهم ، الكتاب المقدس يوضح واألبن والروح القدس بتعكم ده يطلع أيه لحظه واح

الثالوث اللى أحنا بنؤمن بيه أحنا ال نؤمن بثالثه لكن نؤمن بثالوث ايـه حكايـه الثـالوث دى    

األول أقولك عليها وبعدين أشرحهالك إزاى بس بيقول ايه السيد المسـيح فـى إنجيـل متـى     

وا جميع األمم وعمدوهم باسـم  قال السيد المسيح لتالميذه فأذهبوا وتلمذ 19وعدد  28أصحاح 

األب واألبن والروح القدس بأسم مش بأسماء هو أسم واحد األب واألبن والروح القدس طيب 

يعنى ايه األب واألبن والروح القدس لحظه واحد أجبلك أيه تانيه علشان تكون واضـحها أن  

 7وعـدد   5أصحاح الذين يشهدون فى السماء هم ثالثه ده الكالم ده فى رساله يوحنا األولى 

الذين يشهدون فى السماء هم ثالثه األب ، والكلمه ، والروح القدس وهؤالء الثالثه هم واحد أه 

الكلمه يعنى المسيح كلمه اهللا وروح اهللا الروح القدس هؤالء الثالثه هم واحد طيب أيه وضعنا 

ب ماهوش األَب هو كمسيحين وكشرحنا وتفسيرنا لحكايه األب واألبن والروح القدس أوالً األ

اَألب واألبن والروح القدس أيه المفهوم أول حاجه عايزين نقولهـا أن دى مافهـاش عالقـه    

جسديه أل من قريب أو من بعيد مش قصدنا األب أتجوز وخلف األبن فبقينا نحن نـؤمن األب  

يـه  واألبن أبنه والروح القدس ال نشيل العالقه الجسديه نهائى من الموضوع دى عالقه جوهر

بالغيه فى التعبير طيب تقصدوا ايه بإختصار بقى كده تقصدوا بقى أيه األب واألبن والـروح  

القدس علشان نفهمها بسيطه اهللا موجوده أه موجوده كائن أيوه كائن حى أيوه حى عاقل طبعـاً  



أمال هيخلق الناس أزاى لو ماكنش عنده عقل ال سمح اهللا أستغفر اهللا العظـيم اهللا موجـود أه   

ى أه عاقل أه بس متقوليش أكثر من كده بيقول بأسم اهللا الموجود الحى العاقـل يبقـى دول   ح

ثالثه ألهه وال صفات ذاتيه هللا الواحد زى ما تقول أنا وأنتى أقول حضرتك حضـرتك ليـك   

وجود وال أنتى فكره ليك وجود طيب حضرتك حى وال ميت أل حى يعنى فيك روح أه طبعـاً  

أل عاقل طبعاً يعنى عندك عقل مش كده طيب ودلوقت يبقوا أنسان  طيب وحضرتك عاقل وال

واحد وال أنتى ثالثه من البشر وأحنا مش شايفين مهوا يا جماعه المواضيع محتاجه إلى فهـم  

متخدوش الكالم بالشواش ومتصدقوش أى حد يطعن فى المسيحيه أحنا مبنقولش حاجه كفـرا  

ق الفكر الروحى وتالقى اهللا موجود بذاته موجود بذاته ابداً وال شرك لكن أحنا بندخل إلى أعما

حياً بروحه له روح عاقالً ناطقاً بالكلمه بكلمة والقرأن قال كلمه اهللا كلمـه خـالص الوجـود    

بنسميه األب ليه ألن دى كنايه عن أصل الوجود هنقول األب الروح القدس الـروح مافهـاش   

عنة باألبن زى ما بنقول لم ينطق بنت الشـفاه   حاجه األين بنكني عنن هو كلمه الكلمه بنكني

بنت خارجه من الشفتين طبعاً زى ما بقول بإستمرار أن مش معنى بنـت الشـفاه أن الشـفه    

الفوئانيه أتجوزت الشفه التحتانيه فالشفه التحتانيه حبلت وبعد كده خلفـت بنـت الكملـه مـا     

ى من األب أتى من عند اهللا من بيحصلش مش كده لكن دى كنايه عن معنا الخروج فالمسيح أت

عند األب خرجت خروج من الوجود عشان يورينا ويكلمنا عن هذا اهللا الموجود طيـب هـل   

القرأن يا ترى بيشهد للمسيحين ويشهد الثالوث بتاع المسيحين أه أوعى تتصدم هقولك أيوه نعم 

زاى دى تيجى فى أيـه  القرأن يشهد بالثالوث أزاى الكالم ده أهى دى أخر حاجه نقدر نفهمها أ

بيقولك أنما المسيح عيس ابن مريم مالوا رسول اهللا هه أهه أنتى  171واحده سوره النساء أيه 

قولت رسول اهللا هو أهنا اللى قولنا أنتى اللى بتقول رسول اهللا أيوه يا حبيبـى أحنـا بنـؤمن    

جه سيبك من حته المسيح رسول من اهللا ونبى وكاهن وأنسان وملك وأبن أنسان بنؤمن بكل حا

أه الرسول ديه ألن أحنا بنؤمن بها بس خليك يعنى عشان متوهش خليك فى اهللا رسول ايه اهللا 

يعنى فى اهللا أه طبعاً وحنا عارفين أن فى اهللا طب حاضر حلمك عليا لحظة صغيره بيقولـك  

مفرد غائب ايه انما المسيح عيس ابن مريم رسول اهللا وكلمته كلمه مين كلمه اهللا الهاء ضمير 

مذكر متصل يعود على اهللا وروُح  منه الهاء بردو ضمير مفرد غائب متصل يعود علـى اهللا  

يبقى كأن اهللا له كلمه وله روح ويبقى المسيح هو كلمه اهللا وروحه بشهاده القرأن صـعبه دى  

 فكر فيها يعنى سجل الحلقه دى واسمعها مره وأثنين وبدل منا مضيع وقت اسمعها مره وأثنين

وثالثه واربعه لحد وأطلب من ربنا أنه يكشفلك الحقيقه ديه المخفيه يبقى المسـيح رسـول اهللا   

خلينا نسيب سيره المسيح دلوقتى وخلينا فى اهللا المسيح ده يبقى رسول اهللا وكلمه وروحه يبقى 

المسيح كلمه اهللا وروحه وده أيضاً موجود فى حديث قدسى  أسمه حديث الشـفاعه وأن مـا   

روح أسال عنه المسيح كلمه اهللا وروحه مش كلمه منه وروح منه أل كلمه اهللا وروحة  كونتش



يبقى إذا المسيح اللى هو كلمه اهللا وروحه  ألنه خرج من عن األب وروحه ألنه يحمل الروح 

القدس وساكنه فيه الروح القدس ده الثالوث بتعنا ببساطه ما فيش ابداً كفر فى هذا األمر طـب  

قولك حاجه يمكن أنا بألف على مزاجى وبفسر على مزاجى طيب أنا هجيبلك واحد انا عيزه أ

أحمد عبد المعطى حجـازى  / مشهور قوى من الكتاب المستجبرين األسالميين اسمه األستاذ 

تعرفه أل لو ماكونتش تعرفه روح أسأل عنه من األشخاص اللى بيكتبوا فى الجرائد بسـتمرار  

عن الثالوث بكـالم ال يقولـه    2002يونيو  19ألهرام بتاريج ومن فالسفه العصر كتب فى ا

الهوتيون مسيحيون قال أيه قال المسيحيه دين توحيد أنا مديك المرجع المسيحيه دين توحيـد  

تؤمن باهللا الواحد والتثليث فيها ايوه يا عم ال يعنى الكثره أو التعدد أده دنتا بتتكلم كالم مسيحى 

الصور المختلفه للحقيقه الواحده فهى بهذا المعنـى شـبيهة بفهـم     خالص ايوه وأنما يشير إلى

المسلمين لوحده الذات االلهيه وتعدد الصفات فالصفات هى عين الذات كما يقول المعتزله يـا  

سالم ميت برافو عليك يا أحمد  ياعبد المعطى يا حجازى التثليث فيها ال يعنى الكثره أو التعدد 

يه فى اهللا الواحد كما تقول المعتزله ألن علم الكالم وعلـى رأسـه   أمال ايه دى الصفات الذات

المعتزله اللى حولو يفهموا األسالم بالعقل ويمنطقه الكالم األسالمى رغم أن المسلمين قـاموا  

عليهم وبقيت الفرق كفرتهم لكن يبقى جهد المعتزله نور ومصباح فى ظملة األسالم يوضح أن 

جود والعقل والحياه وهو دع اللى أحنا بنؤمن بيه وال كفر فى ذاك اهللا ذات له صفات ثالثه الو

اهللا امال القرأن بيقول لنا كفرا الذين قالوا أن اهللا ثالث ثالثه هتروح فين يا جماعه أمال اآليـه  

واضحه أنتو متحفظوا القرأن وتشوفوا وتدرسوا طيب يا حبيبى تعالى نفسر الكـالم ده مـاهو   

أنصاف المتعلمين أخطر من الجهله عندو شويه معلومه صغيره وعامل على رأى المثل القائم 

نفسه أبو العريف لكن تعالوا بينا إلى الحقيقه أصحاب الثالوث هم هراطقه ظهروا قبل اإلسالم 

بقرون وشجابتهم المسيحيه وحرمت تعليمهم كانوا يدعى المريمين كانوا ناس زى بتوع قدماء 

أزوريس وحورس إزوريس ده الهه الخيـر ومراتـه السـت    المصرين اللى بيؤمنوا إيزيس و

إيزيس وابنهم النانوس حورس وعملوا من الثالثه دول ثالثه ألهه يعبدونهم فلما النـاس قـرأو   

المسيحيه وسمعوها ويبأمنوا بالثالوث باس باس عارف بيقولك عارف المثل ده بـس محـدش   

مصيبه فهما كده قالك بـس ده يبقـة    يزعل من اللى قاعدين الفرح لما جيه يتمدن جاب آلهله

الثالوث بتاعنا أه يبقى اهللا تزوج مريم وأنجب نانسو أسمه المسيح أه هرطقه وشجبتها المسيحيه 

وقالت الكالم ده كالم فارغ شويه يبقى من الجماعه دولت بتوع هرطقه المـريمين عـايزين   

عربيه هما دول اللـى هيقبلـوا   بنشروا مبادئهم ينشروها فين قالك ما فيش غير بدو الجزيره ال

الكالم بتعنا وهيأمنوا بى مهم بيؤمنوا بأى حاجه فخدو بعضهم وراحوا على الجزيره العربيـه  

يا عرب يا عرب نعم أحنا بنؤمن باهللا أتجوز على العذراء مريم وخلف عيل كويس وبـردوا  

ها مسيحين كتير فى أرسلت الكنيسه إليهم من حرمهم فى ذاك الحين وكانت الجزيره العربيه في



نجران وخالفه ومكه والمدينه فذهب العلالمه أورجانوس وحرب هذه البدعه هناك وعندما أتا 

اإلسالم وجد فلول من هذه الهرطقه فأبال بدلوة فى هذا األمر وكفر الذين قـالوا أن اهللا ثالـث   

مكن أن نقبل فـى  ثالثه مش هو اللى مخترعها دهنا اللى قولناها من األول أن ده هرطقه وال ي

اإليمان وإيماناً ليس كذلك ومن هنا جاء بقولك قد كفروا الذين قالوا اهللا ثالـث ثـالوث حيـث    

عندك دليل يقول الكالم ده صح فين القرينه أه ليك حق القرينه يا عزيزى فى سوره المائده أيه 

اهللا يعنـى اهللا  إذا قال يا عيس أبن مريم أأنت قلت للناس أتخذونى وأمى ألهين من دول  116

وعيس ومريم أأنت قلت للناس إتخذونى وأمى إلهين من دون اهللا يا سبحان اهللا أوعى تفتكـر  

ربنا ماكنش عارف أنه قال أو ماقلش ألى سبب الحكايه دى على جانب أحنا مـش عـايزين   

نخوش فى مواضيع جانبيه لكن أهة دليل على أن البدعه اللى بيحربها أن مريم إلهه والمسـيح  

إله واهللا إله يبقى أدى ثالثه أهه أحنا مبنقولش كده أحنا بنقول اهللا الواحد حل فيه جسد المسيح 

اهللا الواحد حل فيها جسد أنسان زى وزيك والدليل األخر على أن القرأن يقصد هذا األمر هو 

بديع السموات واألرض أنى يعنى كيف يكون له ولد ولـم   101ما جاء فى سورة األنعام أيه 

كن له صاحبه أى زوحه بردو الكالم والحرب على اللى بيقولو عن أن العذراء مرات ربنـا  ي

وعلشان كده فى سوره األخالص قل هو اهللا أحد اهللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفـوا  

أحد ونحن نرفض الوالده الجسديه التناسليه الجنسيه وال نقول بها على اإلطالق تلخيص بقـى  

حن نؤمن بإلهه الواحد بشهاده الكتاب المقدس والقرأن يشهد لنا أن اهللا الواحد نحن للموضوع ن

نؤمن بالثالوث وليس ثالثه إلهه وقد شجبنا بدعه المريمين التى تؤمن بثالثه ألهه وأن العـذراء  

الهه منهم كما أيضاً شجبها القرأن وظل المسيحيون موحدون باهللا دون شرك أو كفر وجاعـل  

  .عولك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامه الذين اتب

وأرجوا من اهللا أن يشرق بنور النعمه والمعرفه فى قلب كل واحد معـاً مـن األن أو   

يشاهد البرنامج على القناه التليفزيونيه ينور قلبه إلى الحقيقه وقبل ما ينور قلبك أرجوك تفرغ 

اله فرغ مخك من الحشو اللـى  مخك عارف زى الواحد لما بيفرغ كده ولمو أغظه صافيحه زب

حشوهولك من صغرك أن النصارى كفرا فرغ ده فاكر تالقى النور يخش إلى أعماقـك وأى  

  .سؤال ربنا يعطينا إجابه عليه وحكمه من الرب أمين 

  األخ أحمد 

أعزائى األدمن الرب يبارك حياتك أختى األدمن من فضلك ابتدى شكراً جناب القمص 

  .بأول سؤال كى نستنفع من ردود جناب القمص أتفضلى حضرتك المايك معاكى 

  األدمن

شكراً جزيالً ليك يا أحمد أستمتعنا بإختبارك الرائع المسيح يتمجد فى حياتك شكراً يـا  

ده الموضوع اللى يمكن أخواتنـا المسـلمين   ابونا على الموضوع اللى قدسك أبتديت بيه ألنه 



بيدورا فى فلكه كل يوم ومهما بنجاوب عليه بيرجعوا يسألوا عليه وصلنا سؤال بيقول أن فـى  

القرأن الكفرا الذين قالوا أن اهللا ثالث ثالثه وأنتوا بتقولوا أن اهللا أب وابن وروح قـدس إزاى  

  .ل معاك المايك الكالم ده يا ريب قدسك ترود على السؤال ده أتفض

  القمص زكريا

شكراً جزيالً من أجل هذا السؤال الذى طرح والواقع لما بيقول القرأن كفر الذين قالوا 

أن اهللا ثالث ثالثه وهم من ألهه إلى إلهه واحد ده سؤال فعالً أحنا جوابنا عليه دلوقتى وقولنـا  

ى قلى أحنا قولناها ثالـث  أن المقصود به وكويس من الشخص اللى بيسأل علشان نأكد المعان

ثالثه أحنا منقولش أن اهللا ثالث ثالثه ولكن بنقول اهللا واحد فى ثالوث لكن مش اهللا والعـذراء  

والمسيح الهه ويبقى هو اهللا الثالث بتعهم هذا ال نقول به كما سبق أن شرحنا وبشكر السـائل  

  .السؤال ألنه هو بيحاول أنه يأكد لينا المعنى بهذا 

   األخ أحمد

  شكراً جناب القمص السؤال الثانى أدمن الرب يبارك حياتك

  أدمن

  شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً يا ابونا على األجابه أتفضل معاك المايك
  

شكراً جزيالً الرب يبارك حياتك واألستاذ أحمد مجدداً ونقبل األيادى آلبونا ذكريا ألن 

ا يتردد كثيراً لماذا تعتقد المسيحيه بتعبيـر  هذا الموضوع إلهام الحقيقه هناك سؤال أبونا زكري

الثالوث لماذا يقولون لنا لماذا ال تقولو أن اهللا واحد وإنتهى األمر إيمان بسيط وغير معقد فمـا  

  .هو رأى قدسك وشكراً المايك معاك 

  

  

  القمص زكريا

سؤال وجيه يا عزيزى الفضل واشكرك لتوصيل هذا السؤال وفعالً اهللا واحد وخالص 

ش بس ما تمشيش مع أنسان ناضج لكن مع العيل الصغير ممكن تمشـى فـالواد الصـغير    تم

ممكن أنا أكلمه كالم بسيط على قد عقله وعلى قد مخه وأنا دايماً اقول تشبيه دايماً فـى كـل   

البرامج أقول هذا التشبيه مش عايز أنقل عنه علشان خاطر يترسخ فى األذهان أحب أرسـخ  

غير وأنتى عايز تعبر له عن الحب مش ممكن هتقوله قصـيده فـى   حقائق لما يكون طفل ص

الحب من بتوع أمر القيص لكن هتقوله أنا بحلك قد كده فلما تجسد له الموقف قد كده يقوم هو 

يقولك أنا بحبك  قد األوضه فبأ دى لغتة اللى بيفهم لكن لما الطفل يكبر ويتخرج من الجامعـه  

ابله أهالً أزايك تصور أنا بحبك قد كده يسخر منة اللى أحبك ويبقى شاب وياخد دكتوراه قام تق



قد كده يا أبنى دنتا وأنتى صغير كونت بقولك كده كونت بيتقى فرحان ليه منتا مـش فرحـان   

دلوقتى العقل أه الحاكيه دى أل لما تقوله بقى قصيده وبالغه وتعبيرات راقيـه يفهـم كـويس    

عم فنقولهم اهللا واحد وخالص لكـن عنـدما نضـجت    فاالبشريه كانت فى دور الطفوله ال تفه

البشريه وأعطانا اهللا روح القدوس يقولك روح اهللا يفحص كل شئ حتى أعماق اهللا يقدر يتكلم 

عن اهللا الذات وله صفاته الذاتيه الوجود نسميه األب الحياه نسميه الـروح نطـق الكلمـه ده    

ا الفلسفة وصلوا إلى نفس النتيجـه اهللا  نضوج وعلشان كده المعتزله لما نضجوا ذهنياً ودرسو

ذات له صفات ذاتيه هى الوجود والحياه والنطق وهذا أمر للناضجين والبالغين لكن يا ما ناس 

عايزين يعيشوا عيل عيل بس أهبل أهبل بس يعيش مش هيقدر يتعرف علـى ربنـا معرفـه    

  .حقيقيه 

  األخ أحمد 

  يليه أتفضلى الرب يبارك حياتكشكراً قدس ابونا أدمن من فضلك السؤال الذى 

  أدمن

  شكراً جزيالً يا أحمد شكراً يا ابونا على األجابه أتفضلى معاك المايك
  

شكراً سالم الميسح ليكم أنا وصلنى سؤال يعنى بيقول يعنـى عـايزين تفهمونـا يـا     

  يعنى بإله واحد ال شريك له معقوله دى أتفضلوا معاكم المايك مسيحين أنكم بتأمنو بإله واحد 

  القمص زكريا

طبعاً ما هى دى صدمه األخ المسلم ألنه من طفولته وهما بيشحنوا النصارى مشركين 

النصارى مشركين فى المايكروفون النصارى مشركين فى األذاعات النصارى مشركين فـى  

روف من اللى بيعملوهم كـده النصـارى مشـركين    التليفزيونات النصارى مشركين طبعاً مع

فطلعت األذهان كلها ملوثه بهذا الفكر أن النصارى مشركين لكننا نؤمن باهللا الواحد الـذى ال  

شريك له وعلى الملئ أقولها اشهد أن ال إله إال اهللا ال شريك له وأن المسيح كلمه وروحه أمين 

المسليمن اللى كانوا بيؤمنوا أن اهللا واحـد ال  هذا هو إيماننا ببساطه وعلى فكره ده منش بس 

شريك له المسيحين من أبليهم واليهوديه من أبليهم وحتى الوثانين بتوع قريش من ابليهم كانوا 

فى التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك حتى الوثانين طب أمال ايه األصنام دول كـانوا  

ما المسلمين بيؤمنوا بمحمد أنه الشفيع أهى هيـه  بيؤمنوا بيهم شفعاء لكن مهما شئ إلهه زى 

بالضبط زى األصنام بتاعت الجزيره العربيه ايام الجاهليه ايمانهم فى محمد أنه شفيع المسلمين 

هكذا كان بيؤمنوا فى الالتى والعزه وأمناء ثالثه أخرى كانوا شفعاء زى محمد بالضبط فتحوا 

  .ذهنكم لكن نؤمن بإله واحد 

  األخ أحمد



  .كراً قدس ابونا أدمن الرب يبارك حياتك السؤال التى يليه من  فضلك ش

  أدمن

  شكراً جزيالً يا أحمد شكراً يا أبونا أتفضلى  معاكى المايك 

طيب شكراً وسالم المسيح للجميع شكراً يا أخ أحمد وشكراً لقدس ابونا ونشكر جـداً  

بردو دايماً بنسمع مـن أخواتنـا    على الموضوع الهام اللى طرحته الحقيقه ده وصلنا السؤال

وحبايبنا المسلمين السؤال بيقول عقيدة الثالوث لم نسمع أو لم يقل أو لم ينادى بها أى دين أخر 

  .فما رايكم فى ذلك شكراً والمايك معاكم 

  القمص زكريا

شكراً جزيالً أل نادو بس فى الوثانيه نادو بطريقه غير مفهومه وغير مدركـه أن أدم  

لجنه كان مدرك لطبيعه اهللا اهللا الموجود بذاته الحى بروحه النـاطق بكلمـه كـان    وهو فى ا

مختبرها فلما أتا نسله فحاول يوصلهم الصوره لكن العقول البشريه كانت موصومه بالخطيـه  

ومكروب الخطيه دمر الخاليا النيره التى تدرك اهللا وأنفصال الروح عن الجسـد مـوت فمـا    

بهوها بتشبيهات زى إيزيس وأزوريس وحورس لكن كانت الصورة يقدرش يدركوا فأبتدوا يش

كده أما فى اليهوديه فجأ الثالوث واضحاً عندما فى أسم اهللا اسم اهللا ايلوه الى هى إلـه ولكـن   

يذكر أسم اهللا فى العهد القديم أيضاً جمع فيقول أيلوهيم وال ى والميم فى العبـرى زى ال ى  

مش االله لكن الثالوث فى اآلله الواحد عشان كده عندهم كلمه والنون فى العربى جمع أيلوهيم 

صماد اللى هى اهللا الصمد صماد معناها المجمع الشامل للصفات وبردو هى نفسها اللى فـى  

اللغه القبطيه عندنا شومت صمد يعنى الثالوث أو ثالثه صفات إلهيه فإذا كانت اليهوديه تؤمن 

ما اليهود سؤلو محمد بتؤمن ايه باآلله النتى بتنادى بيـه  بالثالوث أيلوهيم صماد وعلى فكره ل

قال لهم أنا أؤمن باآلله التى أنتوا بتعرفوا اهللا أحد اهللا الصمد دى كلمات عبريه مهياش عربيه 

اهللا أحد الواحد الى يجمع فى ذاته صمد أى ثالوث أو شامل للصفات  فكان األيه بتاعت محمد 

 171شهاده للثالوث وأتا أيضاً تفسير هذا الثالوث فـى النسـاء    قل هو اهللا أحد اهللا الصمد هى

إنما المسيح عيس أبن مريم رسول اهللا وكلمته وروح منه وهذا هو التاريخ المختفى فى القرأن 

نحن نؤمن باهللا الواحد وسبق أيضاً إشارات كثيره ولكن وضحت جيداً فى المسـيحيه شـكراً   

  .للسؤال 

  

  األخ أحمد 

  .ونا أدمن الرب يبارك حياتك من فضلك أدينا السؤال التالى لو سمحتى شكراً قدس اب

  أدمن



حاضر يا أحمد شكراً ربنا يبارك حياتك أنتى كمان وشكراً يا أبونـا أتفضـل أسـتاذ    

  .صوت الحق معاك المايك 

  صوت الحق

شكراً السيد المسيح معاك يا أستاذ أحمد شكراً قدس ابونا معى أن قدس أبونا بيأكد أن 

المسيحين يؤمنوا بأله واحد مع ذلك نجد أن هذه التسميه فى هذا السؤال دايماً أن هذا الثـالوث  

تسميه غريبه فمعنى أن اهللا اب وأبين ورح قدس تعبيرات تثبت أو تقـول أن هـذا إعتـراف    

  .صريح أن اهللا ما هو ولد فما رد قدس ابونا على هذا الموضوع المايك مع حضرتك 

  القمص زكريا

جزيالً عزيزى صوت الحق واشكرك آلنك تنقل لنا من واقع خبراتـك الكثيـره    شكراً

تساؤالت أحبائنا المسلمين فى هذا الموضوع وفعالً زى ما حضرتك وقلت أحنا شـرحنا هـذا   

لكن بنسر جداً بالتساؤالت والمداخالت علشان نوضح تانى األب كنايه عـن الوجـود أصـل    

عقل اهللا الروح القدس هو روح الحياه فى اهللا أما الـوالده   الوجود األمين الكلمه المنطوقه من

اللى بيقولو عليها لم يلد ولو يولد فهذه هى الوالده الجسـديه التـى نحـن نرفضـها الـوالده      

الجوهريه زى ما بنقول أتولدت ، النور يولد من النار والده النور من النار مـش معناهـا أن   

ده جوهريه وكنايه عن خروج الشئ من الشئ شكراً النار أتجوزت الحطب وخلفت نور أل وال

  .جزيالً 

  األخ أحمد

شكراُ يا قدوس ابونا أدمن لو سمحتى السؤال الذى يليه وسيكون أخر سؤال فى هـذه  

  .الحلقه أتفضلى 

  أدمن

  .شكراً جزيالً يا أحمد أتفضلى معاكى المايك 

وأبونا وأهالًَ بيك يا أحمد أن الحقيقه جالى سؤال بردو بيقول فيه شكـراُ واهالً بيكـم 

مع أحترامى لكل المناقشات دى ولكن يصعب اإليمان بهذه العقيده إليس كذلك يعنـى بتشـرح   

وبتوضح ومع كده أحبائنا المسلمين فيهم كتير لسه مش قدرين يفتحوا عينهم رأى قدسـك يـا   

  .عاك أبونا فى السؤال ده أتفضل المايك م

  القمص زكريا

هما على صواب األمر ليس بالعقل زى ما المسيح ما قال ليس بالخبز وحـده يحيـا   

األنسان فليس بالعقل وحده يؤمن األنسان لكن األمر يحتاج إلى أشراقه نعمه والكتاب بيقول اهللا 

هو الذى اشرق فى قلوبنا إلناره معرفه مجد اهللا فى وجهه يسـوع  الذى يشرق نور من ظلمه 

المسيح وكل أنسان عايز يعرف هذا األمر يصدق ويقين يكلم ربنا أطلب قوله يارب قولى أنتى 



فين الصح وفين الغلط عرفنى الحقائق ديه يا إلهى إعلنها لى فى أعماق نفس واهللا مسـتعد أن  

  .شئ شكراً ليكم أحبائى األعزاء على هذه األسئله يشرق بالنور فى الحياه ويعرف كل 

  األخ أحمد

شكـراً قدس أبونـا شكـراً لجميع المشاركين معناً بهذه األسئله الرب يبارك حياتكم 

لى سؤال يا قدوس أبونا قدسك على علم كبير بالقرأن هل تؤمن به وأن كونت ال تؤمن به لماذ 

  .تستخدمه فى الحوار 

  القمص زكريا

كتير بيجنا بردو شكراً لو كونت مؤمناً بالقرأن لكان زيى مختلفاً عن هذا الزى سؤال 

ولكن ال أؤمن بالقرأن أنه كتاب من عند اهللا ولكنه تأليف أسنان وهو محمد وأنا بستشهد بـى  

زى وكيل النيابه لما بيستشهد باقوال المجرم عشان يدينه لكن ليس إيماناً من وكيل النيابه بكالم 

  أمينالمجرم 

  األخ أحمد 

األن أعزائى المشاهدين سوف يتفضل جناب القمص بأن يلقى علينا لمسه ولمحه مـن  

  .المحبه اإللهيه من كتاب اهللا المقدس 

  القمص زكريا

يقول ويفرح جميع المتلكين عليك إلـى األبـد    11وايه  5من سفر المزامير أصحاح 

والً فأحنا بنحبه ثانيه هذا ما قد قاله الكتاب يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محبو أسمك اهللا أحبنا أ

نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوالً وعندما نحب اهللا كما أحبنا لما نكتشف حيه لينا فنحبـه عنـد إذ   

يفرح القلب بيه ويهتدف ألن اهللا يظلل علينا ويبتهج فرح هتاف بهجه ألن اهللا الكبير والخـالق  

كلها بربنا مش أنه محب اهللا جبار ، قـوى ، منـتقم ،    العظيم بيحبنى وأنا بحبه عالقه األديان

متكبر لكن اهللا المحبه تنفرد به المسيحيه وهكذا نحن نحب اهللا الذى أحبنا وبذل أينه من أجلنـا  

لكى يخلصنا وعلشان كده بنحبه حياتنا تمتلئ بالفرح وتمتلئ باإلبتهاج وتمتلئ بالهتاف دليل هذا 

ويملك ويعطينا هذه البهجه والفـرح أحبـائى أن كونـت يـا      الحب اإللهى الذى يمتلئ حياتنا

عزيزى تريد أن تفرح بالرب وتبتهج بالعلى قوله النهارده قوله يارب أكشف ليا عن محبتـك  

الكبيره اللى أحببتنى بها علشان أحبك فى المقابل يا سيد ويفرح قلبى ويسعد بشخصك أمين اهللا 

  .معك 

  األخ أحمد 

عزائى المشاهدين نشكركم على تواجدكم معنا فى هذه الحلقـه  أمين شكر قدس ابونا أ

نشكر جناب القمص زكريا بطرس على تواجده معنا وشكراً لكل المشاركين وأحب اقولكم اهللا 

يحبكم قبل أن يخلقكم ألنه قد خلقكم ألنه أحـبكم اهللا يحـب ، اهللا عطـوف ، اهللا رؤوف ، اهللا    



تكبر اهللا قد وجدكم فى عقله قبل أى شئ إذا أرت أن رحيم وليس كما تعرفونه قاس ، جبار ، م

تعرف عن اهللا الحقيقى وإذا أرت أن تأخذ نسخه من الكتاب المقدس راسلنا على العنوان الذى 

سيظهر على الشاشه بعد قليل وراسلنا على البريد اإللكترونى الرب معكم فى حوارنا حـوار  

  .الحق 
 


