
 األخ أحمد

أعزائي المشاهدين أهالً بيكم معنا فى برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليـوم بالحضـور   

  .كالعادة جناب القمص زكريا بطرس أهالً بيك يا قدس أبونا 

  القمص ذكريا بطرس

  يا مرحب أهالً بيك وأهالً بالمشاهدين 

  األخ أحمد

أحبائى المشاهدين هدفنا هو النظره الموضوعيه إلى المواضيع التى تهم حياة كل مـن  

وأسلوبنا هو الحوار القائم على الحق والدليل والبرهان وتقديم الحقيقه بمحبه ودورك هـو أن  

تفكر فيما سمعت وتناقشه وتبحثه وتعود إلينا وتحاورنا حوار ونقض بناء من أجل الخـالص  

لنا جميعاً قبل ما نبدأ الحلقه هيبركنا قدس أبونا فى صله هيرفعنا فيهـا عنـد   ومعرفه الحقيقه 

  عرش النعمه أتفضل يا قدس ابونا 

  القمص ذكريا بطرس

القـدوس اآللـه   شكراً بسم األب واألبن والروح القدس اآلله الواحد أمين أيها الروح 

الحى من األزل وإلى األبد أسألك يارب أن تشرق بنور معرفتك فى قلوبنا حتـى نسـتطيع أن   

نميز بين الحق والباطل الخير والشر النور والظالم قود خطوتنا فى طريـق النـور ومتعنـا    

ـ  ى بالشركة المقدسة معك أسألك يارب من أجل كل أنسان خلقته فى هذا العالم أحببته أيضاًَ إل

المنتهى أسالك أن تعلن لكل أنسان حبك ونعمتك وخالصك ونور معرفتك يا مـن قولـت أن   

يشرق نور من ظلمه أشرق فى قلوبنا ألناره معرفه مجد اهللا فى وجهه يسوع المسيح أسمع لنا 

واستجب ال ألى شيئ صالح فينا ألنك أحببتنا فضالً بل ألجل الحب اإللهى الذى تجلى علـى  

ات كل قديسيك أسمعنا لما نناديك بالشكر قائالً يا ابانا الذى فـى السـموات   الصليب ومع طلب

ليتقدس اسمك ليأتى ملكوتك لتكن مشيئتك كما فى السما كذلك علـى االرض خبزنـا كفافنـا    

اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أحنا للمذنبين ألينا وال تدخلنا فى تجربه لكن نجنا 

  ح يسوع ربنا الن لك الملك والقوة والمجد من االن والى االبد امينمن الشرير بالمسي

  األخ أحمد
شكراً يا قدس أبونا أعزائى المشاھدين كما تعودنا بيكون فى أختبار من العابرين وكثير من األحباء  أمين  

ى دا ى عمل فى غرفه البال توك وعلى تليفزيون الحياة طلبوا أنى أعيد أختبارى مرة تانيه يشرفنى أن م عل اً أتكل يم
د  ا أسمى أحم ارى مع حضرتكم أن الرب فى حياتى إذا سمحت يا قدس ابونا إذا سمحتوا جميعاً أحب اشارك أختب
محمد من مواليد مصر وأول الوالد آلبويا وامى أتربيط فى اسره مسلمه ملتزمه بإعتدال والدى راجل متدين وإمام 

اده فى المسجد وفى الوقت اللى نشأت فى كونت دايم ان فى الع ه ك ى بيعمل ه فى كل الل أتبع خطوات اً بمشى وراه ب
ى  ه ان ه خمس مرات وعلي رمضان أن أحنا نختم القرأن الناس كلھا بتختم القرأن مره واحده مع والدى كونا بنختم

دى  ا عن ران وان ظ الق أت وحف ث  12نش ن األحادي وى م ر ق زء كبي افظ ج ت ح ه كون ت الدراس ا كمل ى م نه عل س
 ً ده خلت الدراسه وروحت  وخصوصا الصحيح منھا يعنى األربعين القدسيه وما إلى ذلك كل ده كان محفوظ بعد ك

ديت  فى دراسه حره لكليه الدعوة فى المنطقه بتاعتى حبيت أنى أكون داعيه إسالمى علشان أتبع طريق ولدى وابت
اس من الضال ه حراره علشان أجيب ن ان مليان ى ك ى اإلسالم وقلب ر ف ل خصوصاً المسيحين علشان أدرس أكت



ره دى دخلت  ان فى الفت ه زم ا بنقول ا ده كون رد لإلسالم ف أجبھم تانى لإلسالم الواحد مش بيرتد عن اإلسالم ده بي
وقعى  الجيش وأشتغلت فى منصبى فى الجيش كان فى موقع حساس وأتعرفت فيه كتير على حاجات أمنيه نتيجه م

ه ولما وصلت بعد فتره الجيش جتلى الفر ا المفروض أن رب اتعامل معاي صه للسفر بره مصر وباسلوب عجيب ال
ا  ين ولم ح ف ا راي النى أنت ميطليش جواز سفر لكن لقيت الظروف كلھا متاحه ربنا بيسھل كل حاجه حتى محدش س
طلعت بره مصر قابلت مجموعه من الناس كانوا بيسألوا على إتجاھات ألنھم تايھين فعرفو منى أنى مصرى مش 

د دى بس ب تكلم عربى وعرفو أنى مصرى بدينا نتكلم بالعربى وعزمونى على الغداء دول أجانب عايشين فى البل
اب  راءة واحد أدانى كت ى الق بس من أصل عربى عرفوا من كالمى أنى بحب القراءة شيئ طبيعى آلنى نشأت عل

ا اموس وسألت ن زى بس جبت ق اً األنجلي أليف سى أسلوصى طبع اب مير كرستينتى من ت رات الكت ا ق د م س بع
ان  ى ك وان الل ى العن ه فى ظرف وبعت عل اب وحطيت ه قطعت الكت ا بقرائ غضبت جداً من الشرك والكفر اللى أن
ا  وا معاي ايزين يتكلم ه وع ده بيتصلوا بي د ك على الكارت اللى كان جوه الكتاب ومعاه كميه شتايم ال حصر لھا وبع

د وھما فى غايه السعاده أننى قرأت الكتاب ل ى ق ان سعيد أنن ه ولكن ك ا ل د تركتھ ى ق م يبالى بالشتائم والسبائب الت
ام  وا أرق قرأت الكتاب وعلشان الخلفيات األمنه سالتھم أنتو جبتوا رقم تليفونى منين قالولى على النظام أزاى بيجيب

ت ئلتھم كان ألونى عن اإلسالم أس دئوا يس ديت أرد  التليفونات من العنوان واألسم أبتدينا نتكلم وابت داً وابت بسيطه ج
ديت أعمل حاجه كل المسلمين  عليھم أى واحد ممكن يرد عليھا لما ابتدت األسئله تبقى أعمق ومحتاج مراجع ابت
م أن اإلسالم  ا أتسال أجاوب المھ ى جنب علشان لم امش عل ى الھ بيعملوھا ابتديت أئلف أجابه وأكتب األجابه عل

ا كونت  و طعنت وصدمت لم ا صدمت يطلع شكله حل ه مع بعض ف ى األجاب دور عل ولى منعرفش ن ألھم ويقل بس
ه  ى المقول ول معرفش حت ه يق ه أن ه العلمي ده األمان ى يكون عن المفروض أن أكون األنسان المؤمن والصادق الل
ر  دون سبب ومن غي ره وب بتقول من قال ال أعرف فقد أفتى نظرت للناس دول بنظرة تانيه أوالً ورونى محبه كبي

يھم غرض بال ا ف ى ھم د الل م فى البل ونى أزورھ دين عزم اھم فى الكالم وبع عكس انا كونت فعالً مش كويس مع
ى  ا الل ول أن متكلمناش فى أى حاجه ورونى بس كرم ضيافه غير عادى وبعدين بدأنا الحوار والكالم وكونت أنا بق

ل و ه إنجي ول علي ان بق اب مقدس كونت زم دى وأشتريت أرخض كت وين ھھد المسيحيه بإي ديت فى سفر التك أبت
ا  ى أن وطبعاً بالعبقريه بتاعتى أطلع كل األخطاء فى سفر التكوين وإزاى األصحاحات تختلف عن بعض وفى عقل
ه  اللى ھھد المسيحيه بإيدى وابتديت أتناقش مع الناس دول فى الفتره دى اشتغلت شغل تانى زيادة وربنا أدانى نعم

وا فى عنين صاحب الشغل وابتديت اخد تر و وأتكلمل ا زعل ولى الشغل ف ى جب اس الل يس الن ات لدرجه بقيت رئ قي
ى  ه دى عل عليه ويشتمونى دول مجموعه من المسلمين نشأنا مع بعض قولت لواحد منھم أنا قبل ما سيب المخروب

ه  ى عاصفه تلجي ان ف اعتھا ك ا أمشى وسبت الشغل ومشيت وس ل م ك قب ا ھقتل د دى أن ى  17البل ج عل بوصه تل
ا األرض  وريح برد شديده وأنا طالع سبت البالطوا بتاعى جوه فى الشغل وماشى بقميص وبنطلون كونت بتلج وأن

دون  ا ب ولى أركب ف ه دى وبيق ماشى بعد شويه لقيت عربيه نصف نقل سودا وقفت وفى واحد ضخم جوه العربي
ا شكرته ونزلت وعرضت تفكير ركبت فى العربيه بعد شويه لقيت الراجل بيخبط على كتفى وبيقولى بيتك ا ه ف ھ

ان أكتشف  ه كم عليه فلوس قالى ال ده بينى وبين المسيح قالى أسمع المسيح بيحبك وأنا بكل سخريه قولته وأنا بحب
ه دى  ه أخاف لي أنى سايب مفاتيحى فى البالطو فا مش عايزه ابان غبى قدام الراجل لقيته بيقولى أفتح متخفش قولت

اب دة  الشقه بتعتى عملت نفسى بحرك ول أن الب ا أق الباب لقيت الباب أتفتحت الحته اللى أشتغلت فيھا فى مصر لم
ر  ه وال لقيت أث ه ال لقيت عربي رة تاني مقفول يبقى مقفول الباب أتفتح فى إيدى وروحت علشان أشكرك الراجل م

ى ره طلعت عل ه كبي أول الشارع  عجل على األرض فى التلج العالى وال سمعت صوت العربيه أصالً ودى عربي
ا ساكن  لقيت الشارع فاضى فا طبعاً خوفت ودخلت البيت وقفلت ورايه وخصوصاً لما أفتكرت أنه أنا ما قولتش ان
ر علشان  رأ أكت ديت اق ى سبت الشغل وابت وا أن م عرف ه ألنھ وا علي فين أصحابى المسيحين أتصلوا علشان يطمن

ول روح المناقشات اللى بدور بنا ولما بنتقابل لقونى مش مرك اغى بيق ز معاھم فى الكالم لقيت فى صوت فى دم
ا رحت وروحت  اه ولم صالح صحبك اللى انا وعته أنى أقتله وفضل الصوت ده معايا عده شھور وانا عمال أتالف
ه  وأستنيت صحبى وشافنى وھو جاى من الشغل بليل أفتكر أنى جاى أقتله فا جرى وجريت وراه وحضنته وقولت

رأن مش أنا أسف وسامحنى ر رأ فى الق ا نمتش صحيت بحاول أق الى سنين م وحت البيت ونمت ذى ما يكون بق
را مش عارف مش عارف  اتى حولت أق عارف أقراء أبتديت أشوف تخلفات غريبه جداً أول مرة اشوفھا فى حي
يح وأتصلت  وع المس ى ومخلص يس ول رب ى بق ى نفس ل قالق ان أتكم ى علش تح فم ا أف ل م ه وك ل أى حاج أعم

ى بأصحا ى الل ولتلھم عل ه ق ه إي الولى في وا ق اب ودخل اب كسروا اب تح الب ى أف بى وجم بسرعه رھيبه ومستنوش أن
ا  ه خلصت ف ى إي اھم يعن ا مش ف حصل على العربيه وعلى اآليات لقيتھم بيحضنونى وبيقولولى اليوم خلصت وان

وم  ه  1/7/1997بدئو يتكلموا معايا من البدايه عن المسيح وعن رساله الخالص ومن ي قبلت المسيح مخلص وإل
  .لحياتى 

  القمص ذكريا



أمين اهللا يثبتك وينميك شكراً هللا الذى يتعامل مع األنسان بطريقه خاصه هـذه مـرة     

أخرى بنشوف طريقه متميزة للتعامل مع المسيح بتاع النفوس حتى برؤيه عالنيه وواضـحه  

مع أن يكون الطريقه دى نفسـها  ومعجزة والحقيقه المسيح مش الزم عزيزى المشاهد أو المست

هى اللى الزم يتعامل ربنا بيها معاك ال اهللا ليه طرق مختلفه وأحنا بنشوف أختبارات متعـدده  

ممكن يأتى اهللا عن طريق التفكير والعقل والمنطق وممكن يأتى عن طريق رؤيه هللا أسـاليب  

أن يقبل المسـيح فهـل أنتـا    متعدده لكن فى النهايه اهللا بيعلن نفسه لكل أنسان إن كان مستعد 

مستعد عزيزى المشاهد أو المستمع أنك تقبل المسيح هو على الباب يقرع أن سمعت صـوته  

وفتحت الباب اآلن بغض النظر أنتى ديانتك إيه اهللا مستعد أن يدخل قلبك اآلن لو قولت أمـين  

  تفضل حل فيا اآلن يا رب أنا بقبلك اهللا معاك 

  األخ أحمد
ا قدس أ   ارح شكراً ي ه من إمب دى نكمل بقيت الحلق ه اآلن وھنبت ائى المشاھدين سنستكمل الحلق ا أحب بون

اب القمص  روح مع جن ارده ھيكمل الموضوع عن ال ه النھ ابع الحلق روح وت تكلم عن ال وا بن الحلقه الماضيه كون
  .زكريا بطرس أتفضل قدس ابونا 

  القمص ذكريا بطرس

م ايها األحباء المشاهدين والمستمعين أتكلمنـا  شكراً جزيالً عزيزى الفاضل مرحباً بيك  

فى الحلقه الماضيه وما قبلها عن موضوع الروح الروح فى المسيحيه ولقينا أن الـروح فـى   

المسيحيه فى روح اهللا الخالق وفى روح المالئكه المخلوقـه وروح البشـر مخلوقـه وروح    

ان مالكاً ولكن عندما تكبر على اهللا الشيطان لم يخلق اهللا الشيطان اهللا خلق مالئكه وكان الشيط

سقط من منزله ومن مركزة وسار شيطاناً وأنفصل عن اهللا هذه أنواع الروح اللى الزم الواحد 

يعرفها وأتكلمنا عن اإلسالم أنه سؤل رسول اإلسالم ما هو الروح مرتين أتسأل مرة هو فـى  

روح من أمر ربى وما أتيتم مـن  مكه ومرة فى المدينه وكان الرد ويسألونك عن الروح أنما ال

العلم إال قليل وكأن الناس بتسأل محمد فى ذاته كأنسان فى حين الناس بتقول لو أنتا نبى جـى  

طـب   من عند اهللا أسأل اهللا وقولنا إيه هو الروح فيقول ربنا بيقول وما أتيتم من العلم إال قليل

عالمات إستفهام علشان الواحـد   ما يفسر الكثير علشان خاطر يتفهم دى قضيه ومشكله عليها

يراجعها النهادره بنكمل نفس موضوع الروح المراد بيه فى اإلسالم رغم أن نبى اإلسالم لـم  

يعرف ما هو الروح لكن المفسرين إجتهدوا وعبروا ما هو المراد بالروح أبن كثير فى التفسير 

كثير أبن كثير يقول ما قاله  بتاعة وهذا هو جزء من تفسير أبن كثير يا ريت العدسه تجيبه أبن

أحد المفسرين أن المراد هو أرواح بنى البشر ونقل عن أبن عباس أن اليهـود سـأل النبـى    

أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التى فى الجسد وأنما الروح من اهللا ولم يكن نزل عليه 

من العلـم  ربى وما أتيتم  فيه شيئاً فلم يجرى إليه جواباً فأتاه جبريل فقال له قل الروح من أمر

إال قليل يبقى ابن كثر نقالً عن بعض المفسرين أن المقصود روح بنى أدم يبقى إذاً ده فسـر  



ثم سواه ونفخ فيه من روحه  9روح بنى أدم وده بيتفق مع أيات قرأنيه فى سوره الساجدة أيه 

كر ايضاً بـالروح  فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقاع له ساجدين وذ 29وسوره الحج أيه 

هنا هو جبريل يبقى بنى البشر وجبريل وهذا يتفق ايضاً مع اآليات القرأنيه فى سوره النحـل  

قول نزله روح القدس ونزل به الروح األمين يبقى الروح جبريل وإذا أتينا على موقـع   102

فيل موكل األزهر بيقول ميكائيل موكل بالقطر الذى بيه حياة اآلرض والنبات والحيوان وإسرا

بالنفخ فى السور الذى بيه حياة الخلق بعد مماته أما جبريل فهو موكل بالوحى الذى بيه حيـاة  

القلوب واآلرواح ذكر بعض المالئكه وبردوا بن كثير قال أن المراد أن الـروح هـو مـالك    

عظيم بقدر المخلوقات كلها مالك واحد قد المخلوقات كلها ونقل عن أبن عباس مصدر مسئول 

وله ويسألونك عن الروح أى الروح الملك وقال الطبرانى عن عبد اهللا بن عباس قال سمعت ق

رسول اهللا يقول أن هللا ملكاً يعنى مالك لو قيل له أنتقم السموات السبع واألرض بلقمه واحـده  

لفعل مالك بياكل السما واألرض فى لقمة واحده وقال أبى جعفر أبن جرير عن على أبن أبى 

ملك من المالئكه له سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان ولكل لسـان  طالب هو 

منها سبعون ألف لغة يسبح اهللا تعالى بتلك اللغات يخلق اهللا من كل تسبحه مالكاً يطيـر مـع   

المالئكه إلى يوم القيامه شيئ رهيب يقولك سبعين ألف وجه مضروبة فى سبعين ألف لسـان  

مليار لغه واللى مش مصدق يروح يعد وقال السهيلى  343ه تطلع مضروبة فى سبعين ألف لغ

روى عن على أنه قال بل هو مالك له مئه ألف رأس لكل راس مئه ألف وجه فى كل وجـه  

مئه ألف فم وفى كل فم مئه ألف لسان يسبح اهللا تعالى بلغات مختلفه مئه ألف راس مضـروبه  

فى مئة ألف لسان تطلع مئة مليون مليار  فى مئه ألف وجه مضروبة فى مئه ألف فم مضروبة

لسان واللى مش مصدق يعد سامحونى لما أقول ده مش زى كالم ألف ليله وليله مشكله وقال 

القرطبى فى تفسيره لهذه اآليه ويسألونك عن الروح أنما الروح من أمر ربى وما أتيـتم مـن   

 لهم ايـدى وارجـل يـاكلون    العلم إال قليل فسرها وقال ذكر العذنوى هو جندى من جنود اهللا

الطعام هما ماليكه وال بشر أيدين ورجلين ويكلوا طعام المهم دى بعـض المـدلوالت لكـن    

على األنترنت ذكر السهيلى  85تعريف الروح إيه التعريف يقول أبن كثير فى ايه األسراء ايه 

ت لطيفـه  الخالف بين العلماء هى أن الروح هى النفس او غيرها وقرر أن الـروح هـى ذا  

كالهواء ساريه فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر وقرر أن الروح التى ينفخها المالك 

فى الجنين هى النفس سؤالى السهيلى بال وحى محمد كان عنده الوحى محمد يسأل عن الروح 

يقول انا معرفش وحتى ربنا مش عايز يفسر لهم السهيلى فسرها تفسير لطيف ويعطـى لهـا   

بيه لطيف مفارقه كبيره مالحظه أخرى وهو أن المسلمين وعلماء ومشايخهم وفقهائهم ايضاً تش

وال تيأسوا من  87يخشون أن يذكروا أن اهللا روح كما ذكر القران صراحاً فى سوره يوف ايه 

روح اهللا أنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون وماذا يقول عن السيد المسيح الذى يذكر 



لحديث القدسى أنه روح اهللا بتذكر األحاديث القدسيه على أن المسـيح هـو روح اهللا   القرأن وا

يقول حديث الشفاعه أئتو عيس وعبـد اهللا ورسـوله وكلمـه اهللا     326والكالم ده فى صفحه 

وروحه وفى االيه ايضاً بيقول أنما المسيح عيس بن مريم رسول اهللا وكلمته ألقاها إلى مـريم  

سالم يجهل ما هى الروح وعلشان كده بيعيشو بالجسد ولـيس بـالروح   وروح منه أحباى اإل

المسلمين هنا مش بيشبهوا تالميذ أفسس اللى سألهم بولس عن الروح القدس وال سـمعنا أنـه   

يوجد الروح القدس وعلشان كده بيعيشوا بالجسد وشهوات الجسد وفجور الجسد يا ريت ربنـا  

وب ليقبلوه أمين يا رب أعمل بروحك فـى القلـوب   يشرق بنوره والروح القدس يعمل فى القل

  .لتعلمك هذه النفوس أمين 

  األخ أحمد
ئله اآلن أدمن أتفضلى حضرتك المايك وأدى    شكراً يا قدس ابونا أعزائى المشاھدين سنأخذ بعض األس

  الناس المايكرفون وياريت تكون األسئله فى صلب الموضوع وفى نفس النبذه السريعه علشان الوقت 
  أدمن

شكراً جزيالً يا أحمد مبسوطه قوى أنى سمعت أختبارك تانى وشكراً يا ابونـا علـى     

الموضوع الرائع ده الحقيقه جتلنا أسئله كتير ويا ريت أى حد عنده سؤال يبعته علشـان لمـا   

يجى الوقت بتاع الموضوع اللى ابونا بيطرحه أو السؤال مناسب ليه ممكن ياخد دور ويقـول  

  .أتفضل معاك المايك سؤاله لويار 

  لويار 

أنا كونت الحقيقه عايز أسال اآلخ أحمد لكن لفت نظرى كلمه قدسـك قولتهـا أنهـم      

نفسيون ال روح فيهم بس مش فاهم يعنى ايه نفسيون ال روح فيهم وفيه جزء تانى من السؤال 

  يا ابونا هل البراق اللى كان بيستعملوا محمد 

  أدمن

  لويار أتفضل اليف تى فى معاك المايك شكراً جزيالً يا   

  

  القمص زكريا بطرس

شكراً ليك لويار على سؤالك اللطيف فعالً ينطبق على المسلمين زى ما قولت أن هما   

عايشين بالنفس وليس بالروح والكتاب المقدس قال كده نفسانيون ال روح فيهم يعنى إيـه أوالً  

ن اللى قال هذا الكالم الكتاب المقدس فى رسـاله  مش أنا اللى قولت نفسانيون ال روح فيهم لك

يهوذا مش األسخريوطى يهوذا التانى والنفسانيون الناس اللى بيعيشوا حسب رغبـات الـنفس   

وحسب غرائز النفس وحسب شهوات النفس ال روح فيهم روح اهللا مش مسيطر عليهم مـش  

مسلمين فعـالً عايشـين   مهيمن عليهم مش ضابط لهذه الغرائز حتى ال تنحرف علشان كده ال



بحسب غرائز الجسد دى المشكله ألن ما فيش الروح القدس يضبطهم ولما نسـال أى واحـد   

مسلم يقول لم نسمع أنه يوجد روح قدس زى تالميذ افسس بالظبط محتاجين يعرفـوا روح اهللا  

  .علشان يهيمن عليهم أمين اتفضل السؤال التانى 

  األخ أحمد

  أدمن أتفضلى حضرتك وهتلنا السؤال التانى 

  أدمن

  شكراً جزيالً يا أبونا وشكراً يا أحمد أمون عندها سؤال اتفضلى معاكى المايك يا أمون 

  أمون

أهالً بيك يا ابونا وأهالً بيك يا أحمد الحقيقه عندى سؤال بيقول أال  9شكراً يا تى فى   

وا من اهللا وهل اهللا يوجد فى األنسان وفى كـل  يوجد روح اهللا فى كل مكان هل فى مكان بيخل

  .أنسان مش عارف رأى قدسك فى الكالم ده 

  القمص زكريا بطرس

الحقيقه روح اهللا موجود فى كل مكان وموجود فى كل أنسان طب ليه بنقول أنه مـش    

فى المسلم آل موجود بس فى فرق بين روح اهللا موجود فى أنسان وعنه الفرصه أنه يعمل فيه 

وح اهللا موجود فى األنسان واألنسان مش واخد فرصه يعمل فيه أشبها تانى يعنى لو الواحد ور

عنده عربيه محترمه جداً واقفه قدام البيت ويقول للناس لو سمحتوا تعالوا زئو شويه علشـان  

العربيه تتحرك يقولوا مش محتاجه دحنا لو ذئنا مش هتمشى دى أتوماتك ما تمشيش بالزء يـا  

فيها قوه جباره قوه إيه دى قاعده زى التوبه بس أنتا شغل الكونتاكت وهى هدور  عم دى بس

بسرعه قويه جداً يسموها فى الميكانيكه طاقه كامنه وطاقه متفاعله فا الروح موجود فا كثيرون 

من البشر ال يدركون هذا روح اهللا فى الداخل يجهلونه ومش قادرين يستفادوا هل تقبـل روح  

  فى حياتك لو تقوله النهارده أعمل يارب فى قلبى هترى عجباً أمين شكراً جزيالً اهللا أن يعمل 

  

  

  األخ أحمد 
  أدمن الرب يبارك حياتك أتفضلى حضرتك السؤال اللى بعده   
  أدمن

  حاضر يا أحمد أبن أبو لهب أتفضل معاك المايك   

  أبن أبو لهب 



رنا ليه سؤال عايز قدسـك  سالم ونعمه رب المجد يسوع المسيح معاك قدس ابونا منو  

تجوبنى عليه هل كل الحاجات اللى محمد قال عليها دى كلها هل مكنش يعرف الحقـائق دى  

  .وهو بيقول أن هو نبى هل الكالم ده ميعرفش عنه حاجه شكراً يا ابونا 

  القمص زكريا بطرس 

 يعلم هـذه  شكراً جزيالً يا أبن ابو لهب الحقيقه الثابت والمؤكد أن كل نبى من عند اهللا  

الحقائق ويعلم ما هو الروح ويعلم كل شيئ آلن الروح يفحص كل شيئ حتى أعماق اهللا فا كل 

نبى مرسل من عند اهللا يعرف هذه الحقائق بإعالنات إلهيه وإذا وجد أنسان يدعى أنـه نبـى   

لم طب ويقول أنه ال يعلم يبقى إذا هو مش من عند اهللا إثبات بسيط لو نبى من عند اهللا كان يع

  والذى ال يعلم هو إثبات أنه ليس نبى من عند اهللا وشكراً جزيالً عزيزى الفاضل 

  األخ أحمد

  أدمن شكراً وأتفضل السؤال اللى بعده ويا ريت اإليجاز فى السؤال   

  أدمن

  شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً يا أبونا جوليان أتفضلى معاك المايك  

  جوليانا

يكون مع الجميع أقبل االيادى أبونا سؤالى ما معنى أن المسيح هو شكراً سالم المسيح   

  روح اهللا شكراً يا أدمن والمايك معاكى 

  القمص زكريا بطرس 

شكراً جزيالً جوليان معنى أن المسيح هو روح اهللا أى روح اهللا تجسـد فـى جسـد      

سد يسوع المسيح المسيح يقول عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر فى الجسد فا روح اهللا حل فى ج

زى ما جيه المالك وبشر العذراء الروح القدس يحل عليكى وقوة العلـى تظللـك والقـدوس    

المولود منكى يدعى أبن اهللا إذا الروح القدس حل فى جسد المسيح البشرى العذراء مريم تجلى 

اهللا تجلى فيه زى فى القرأن اهللا تجلى فى الجبل وتجلى اهللا فى الشجرة وتكلم منها لموسى إذاً 

فى جسد المسيح البشر والبشر أثمى من الحجر والشجر الحجر فى الجبل والشجر فى النبـات  

والبشر أرقى من مملكه الجمال ومملكه النبات فا تجلى فيه اهللا ظاهراً روح اهللا فـى يسـوع   

مريم المسيح علشان كده القرأن قال أنما المسيح عيسى أبن مريم رسول اهللا وكلماته ألقاها إلى 

وروح منه فى الحديث القدس الروح الذى تجلى فى جسد األنسان دة معنى المسيح هـو روح  

  اهللا 

  األخ أحمد

  أدمن أتفضلى المايك معاكى ويا ريت يكون ده السؤال األخير علشان الوقت   

  أدمن



اكى  حاضر يا أحمد عارفه الوقت بيجرى لكن بنستمتع بالحلقه معاكم لكن ناخذ أخر سؤال من فرحه   مع
  يا فرحه السؤال 

  فرحه

أهالً بيكم الحقيقى فى سؤال محيرنى شويه لو كان أسرافيل موكل بالنفخ ألقامه الموتى   

فا مين من المالئكه بقبض اآلرواح أنا نفسى أعرف اإلجابه دى إسرافيل موكل بإقامه الموتى 

  طب اللى بيقبض األرواح مين 

  القمص زكريا بطرس 

يقه المتحدث والمفسر أغفل اللى بيقبض األرواح طب هو اللى بيقيم شكراً جزيالً الحق  

األرواح إسرافيل أنا عمرى ما سمعت عن إسرافيل أنا سمعت عن إسرائيل اللى هما اليهـود  

قصده أنه اللى اسرافيل اللى هما اليهود هما اللى هيقيموا األرواح أسرافيل أول مره نسمع عنه 

 فى التوراة وال فى اإلنجيل وال صـحوف األنبيـاء وال أى   ما وردش فى الكتاب المقدس وال

حاجه عن إسرافيل مش مهم مش ده موضعنا لكن القرأن يذكر المالك اللى بيقـبض األرواح  

قول  11وده مالك مشهور فى الفلكلور الشعبى بشده مأخوذه من القرأن فى سوره الساجده أيه 

القرطبى بيفسر االيه دى واسـمه عزرائيـل   يتوفاكم ملك الموت وقال ملك الموت واسمه ده 

ومعناها عبد اهللا عزرائيل وأظن فى الفلكلور الشعبى والكالم البلدى فـى النـاس عزرائيـل    

كاكعزرائيل الموت عزارئل لم يذكر فى الكتاب المقدس أنه مالك الموت لكن القـرأن بيحـب   

ن أكتر مما يعرفه نبـى  يحط حاجات غريبه عموماً هنا وضوح أن الروح كان يعرفه المفسرو

اإلسالم نبى اإلسالم ويسألونك عن الروح قل أن الروح من أمر ربى وما أتيتم من العلـم إال  

قليل طب ربنا يذود العلم ال مفيش ولكن المفسرين أجتهدوا وإستطاعوا أن يعبروا عن الـروح  

أنا عايز أوصل إليه  أنها النفس البشريه أرواح مالئكه أنها روح المسيح روح اهللا عموماً اللى

هى هل تعرفت على الروح القدس سؤال مهم جداً وياريت الجلسه دى والحلقه دى تكون سبب 

بركه ألن تتعرف على روح اهللا اهللا خالق والمسيح كلمه اهللا المتجسد فدى ومن بعد الفداء إلى 

القـدس ال   يوم الساعه هو ده عمل الروح القدس فى العالم واألنسان الذى ال يعرف الـروح 

يعرف الطريق الصحيح األنسان الذى ال يعرف عمل الروح القدس فى حياته يبقى حرم نفسه 

من عمل المسيح وعمل الفداء وعمل الخالص ويستحيل على مثل هذا األنسان أن تكون بينـه  

وبين اهللا عالقه ألن اللى بيعمل العالقه مع اهللا هو الروح القدس طب لو مكنتش تعرف الروح 

دس والحقيقه أن الكتاب المقدس بيذكر فى أعمال الرسل أن بـولس الرسـول فـى رحلـة     الق

التبشيريه وصل إلى مدينه أسمها أفسس فلقى هناك بعض الناس اللى بيقولـوا همـا بيتبعـوا    

المسيح فا بيمتحنهم بيشوفو هيعملوا إيه أنتوا قبلتم المسيح قالوا أه سألهم تعرفوا الروح القـدس  

عنا أنه يوجد الروح القدس ومن هنا بدأ يحدثهم عن روح اهللا العامل فى النفـوس  قالوا وال سم



روح اهللا الذى يرشد الناس روح اهللا الذى يقود الخطوات علشان كده الكتاب يقول وجميع الذين 

ينقضون بروح اهللا فهوالئك هم أبناء اهللا المحبوبين ومن هنا بدأ يبشرهم عن عمـل المسـيح   

ميذ ال تبرحوا من أورشليم إال أن تلبسوا قوه من األعالى ألنكم ستنالون قـوه  المسيح قال للتال

متى حل الروح القدس عليكم وتكون لى شهود فى أورشليم السامرة وكل اليهوديـه السـامرة   

وإلى أقصى األرض الروح القدس لما تحرم نفسك من الروح القدس يبقى أنتا مـش هتقـدر   

شديد محمد لم يعطى معرفه للروح القدس ولم يـتكلم عـن   تعرف الطريق على اهللا كل أسف 

الروح القدس ولم يرشد الناس إلى قبول الروح القدس علشان كده الناس مشيه فى طيار بعيـد  

تانى أشباع للغرائز وليس فى طريق اهللا طريق اهللا يبدأ من عمل الروح القدس الروح القـدس  

األنسان للصليب علشـان الفـداء والكفـاره     بيبكت األنسان على الخطيه الروح القدس بيقود

والغفران الروح القدس بيطهر حياة األنسان من الداخل وينقيها ألن روح القدس بيعطى القداسه 

الروح القدس بيرشد األنسان طول الطريق إلى اهللا وإلى معرفه الخير الروح القدس يعمل فى 

ة متى حل الروح القدس وتكونـون لـى   األنسان بقوة علشان يأدى شهاده قوية هللا ستنالون قو

شهوداً يشهد لربنا أتكلم بجرئه أتكلم بشجاعه يشهد زى واحد فى المحكمه شاهد فـى شـهود   

إثبات وفى شهود نفى والقاضى بيحكم بناءاً على كالم الشهود يقتنع بأى كالم أقـوى ويحكـم   

خلص وفادى أن اهللا فـاتح  أحنا شهود إثبات هللا أن اهللا موجود أن اهللا محب أن أرسل المسيح م

أحضانه للبشر كى يأتوا ويرجعوا إليه نحن نشهد بذلك ولو أدى األمر إلى القتل فـى الحلقـه   

الماضيه أختبار الشيخ أحمد لما بيتكلم عن أبوه وقال أن أبوه شيخ ومعـرفش يجـاوب علـى    

مشـاهدين  سؤال رضاعه الكبير سؤال مخذى لك من فى اإلسالم يا ريت تقروا عنه تعرفوه ال

تعرفوا حاجه أسمها رضاعه الكبير أنا هقولها فى بساطه لما النبى محمد لغى البنوه والتبنـى  

من اإلسالم حتى يستطيع أن يأخذ زوجه أبنه زيد أبن حارسه لغى البنوه فنشأت مشـكله فـى   

نـى  بيوت المسلمين ألنهم كانوا متبنين أوالد كتير فى واحد أسمه أبو حزيفه كان عندة أبن متب

أسمه سالم فلما أتلغى التبنى قالها الواد ده ميجيش تانى فقالت ده أبننا بقالو أربعين سنه ويانـا  

قال ال مش أبننا وال حاجه ما أتلغت البنوه فراحت للنبى قالت عندنا مشكله نعمل إيه قالهـا ال  

العرب قالها أنا هخليه أبنك مش الرضاعه تاخد النسب وتحرم عليه الزواج أحنا عندنا كده فى 

رضعيه يبقى أبنك قالت ده كبير يا رسول اهللا ده متجوز قالها أال تعلمى أننى أعرف أنه كبير 

اذهبى رضعية فا روحت ورضعته بعد كده ابو حزيفة انبسط ياعم ده رضع مراتك هو مالـه  

بس بقى ابنها سؤالى الذى يتحدى الكل هل أحد من المسلمين يقبل هذا أن واحد يخـش علـى   

راجل يقوله أنا أبنك يقوله أبنى منين أحنا نعرفك قاله ال ويجى رضعها ياخـد منهـا عشـر    ال

رضعات مشبعات ال نسخت إلى خمسه خمس رضعات مشبعات قبل ما تكلها الدابه اللى فـى  

البيت دى كانت سوره نزلت كما تقول عيشه والرسول وهو مريض فكانوا كتبها على ورقـه  



فيها عشر رضعات مشبعات يعنى مش راضعه كده على الماشى وراحت الورقه تحت السرير 

فأتت الداجن معزة أو نعجه وكالتها وطبعاً هنا عالمه أستفهام كبيره أين ذهبت أيـه أن نحـن   

نزلنا الذكر وأن له لحافظون زى خلى المعزة تاكل الورقه المخرج عايز كده المهم هل تقبـل  

شاب واحد يخش على أمك أو أختك علشان يبقى  أن واحد يخش على البيت لمراتك أو لو كنت

أخوك يرضع أمك وهو راجل كبير أو يرضع أختك أمور صعب أن ربنا يوحى بها ويشرعها 

هذه الرضعات أمور مخذيه للغايه هذا الشاب سأل أبوه قاله أحنا عندنا حكايه رضاعه الكبيـر  

اجل أخذ يبحث فلم يجد حـالً إال  أبوه شيخ قاله ملكش دخل فى الكالم ده وكانت النتيجه أن الر

أن يأخذ القرأن ويرميه فى الزباله أنا مش بهاجم القرأن بحكى اللى حصل والراجل حكاه كـل  

أنسان بيحترم دينه وبيحترم كتابه وأحنا بنحترم كل أنسان لكن دى القصه اللى أتحكـت كـده   

عاليـه فقـد حياتـه     وقبل المسيح وأعتمد وشهد للحق ألخوه الصغير رغم أن الضريبه كانت

والراجل بيشهد اللى حصل والجميل أنه راح يشهد لعمه قاله أحنا مسمحينك وبنتمنى خالصك 

أمين هذا هو عمل الروح القدس فى حياة األنسان يعطى تغيير وحياة جديـده وحيـاة مقدسـه    

وح ويعطى األنسان قوة للشهاده ليشهد للحق أخى وأختى المشاهدى تحبوا تتمتعوا بعطيه الـر 

القدس ده أمتياز دى نعمه يا ريت كل واحد فينا اللى يشتاق من قلبه يعرف وياخد نعمه الروح 

القدس يستطيع أن يرفع صاله معايا ومش مهم أنتا أصالً مسيحى أو مسلم أو ملحد اهللا بيحـب  

قى الكل ألن هو اللى خلق الكل تقدر ترفع طلبه معايا من قلبك لو أنتا عايز قوله يا إلهى وخال

ومدبر حياتى يا من عرفتنى األن دور الروح القدس وعمل الروح القدس اللى مسمعتش عنـه  

قبل كده اآلن أنا بفتح قلبى لهذا الكالم وبفتح قلبى لقبولك يا روح اهللا لتحل فيا تبكتنى على كل 

خطيه أرتكبتها فى الماضى لتقودنى إلى الصليب حيث الدماء كفاره عن خطاياى لتمحو كـل  

يه أدينى بدء جديد أدينى قلب جديد أدينى روح جديد أدينى حياة جديـده قـدس أعمـاقى    ماض

وأضبط غرائزى وطهرنى بالتمام وأعطنى كلمه حية للشهاده ألشهد لحبك واشهد لعملك وأشهد 

لنعمتك أقبل صالتى الضعيفه وأنا أعلم أنك تحبنى وتستجيب لى اشكرك أشكرك مقدماً ألجـل  

  مجد أمين أمين يا أحبائى واشكرك وإلى اللقاء فى حلقه أخرى إستجابتك ولك كل ال

  

  

  األخ أحمد

شكرا يا أبونا أحبائى من المشاهدين أعزائى الموجودين معنا فى البال توك هل عرفت   

من هو الروح القدس هل الروح القدس يعمل فى حياتك هل سمحت له أن يعمل فـى حياتـك   

أسأل مكتوب أقرعوا يفتح لكم خبط على باب قلبـك  جرب حاول أطلبه مكتوب أسألوا تعطوا 

وافتحوا لرب المجد يجى فيه شوف أبديتك تكون فين جناب القمص أتكلم هـل أنتـوا علـى    



إستعداد لقبول الروح القدس هل أنتم عارفين أبديتك فين لو سمحتم فكـروا فـى الموضـوع    

من غير مراجع وجهونا بيه ورجعوا كل اللى سمعتوا ونقشونا فيه إذا كان فى أى حاجه غلط و

  .نشكركم على حسن إستمعكم وتواجدكم معنا صلواتى ليكم الرب يباركك السالم والنعمه
 


