
 :االخ احمد 

اعزائى المشاهدين فى تلفيزيون قناة الحياه احبائى المستمعين فى غرف البـال تـوك   

القمص زكريا اهال وسهال بكم فى برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم بالحضور كالعاده جناب 

  .بطرس اهال وسهال يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

  .اهال وسهال بك ومرحب 

  :االخ احمد 

حوارانا بناء مبنى على دليل و برهان مبنى على شهادات ووثـائق وادلـه ومفتـوح    

للحوار المضاد نتحاور فيه ونرد الحجه بالحجه والسؤال بالسؤال وقبـل ان نبـداء البرنـامج    

  .ونا انه يرفعنا فى الصاله امام عرش النعمه لو سمحت يا قدس ابونا بنسأل قدس اب

  :ابونا زكريا 

بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين يامن انتصرت على الموت بقيامتك 

من بين االموات ويا من هزمت ابليس على عود الصليب اذ جـردت الرياسـات واشـهرتهم    

يها المحرر للعبيد من سلطان الخطيه ناتى اليك ياسيدنا كى ما جاهرا ظافرا بهم فى الصليب ا

تحررنا من قيود الخطيه وسالسل ابليس وتطلق المأسورين احرار فك عقـد النيـر وتمتعنـا    

بالحريه الكامله فى شخصك شكرا لك الجل خالصك وتحريرك للنفوس بـارك جلسـتنا االن   

اعلن ذاتك للنفـوس باسـمك القـدوس    بارك كل نفس مستمعه ومشاهده وتالمس مع القلوب و

لخالص الجميع الجل الدم الغالى الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا عندما ندعوك بالشـكر  

قائلين يا ابانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك ليأتى ملكوتك لتكن مشئيتك كما فـى السـماء   

نغفر نحن للمذنبين الينا وال كذلك على االرض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما 

تدخلنا فى تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الن لك الملك والقوه والمجد الـى  

  االبد امين 

  :االخ احمد 

امين احبائى المشاهدين بعد ما رفعنا الصاله نطلب من ادمن ان تقدم لنـا االخ الـذى   

اهللا وقوة اهللا فى تغيير القلوب وتغيير الحياه  حتى نرى عمل 28سيقدم اختباره اليوم االخ على 

سلوك وطبيعه ومنهج ادمن لو سمحت استلمى المايك وقدميه لالخ حتـى يشـارك باختبـاره    

  .شكرا

  

  :ادمن 

  شكرا جزيال احمد شكرا البونا على سعيده انى اسمع اختبارك اتفضل معاك المايك 



تياز العظيم هذا النه ال يوجد امتياز شكرا يا ادمن وشكرا يا ابونا انك سمحتم لى باالم

اعظم من ان االنسان يعلن عن مجد اهللا فى حياته انا نفسى انى اشاركم بعمل اهللا فى حياتى انا 

كنت انسان حياته ضائعه واشعر االن ان اهللا خلق فيا حياه جديده  انا اسمى على عمرى فـى  

تعصبه جدا ولكن ليس لديها االدوات منتصف الثالثينات انا ولدت وتربيت فى اسره اسالميه م

او االفكار االسالميه العميقه لكن اسالم اقدر اقول انه اسالم شعبى كان بجوار البيـت يوجـد   

جامع كنت اصلى الصلوات الخمس مثلى مثل اى شخص وكنت طفل فى ابتدائى كنت اسـمع  

ان لى صديق مسـيحى  دائما كل يوم تقريبا ان المسيحين سيدخلون النار حتى وانا فى البيت ك

اسمه جرجس كان معى فى المنزل فسألتنى ووالدتى هل هو مسيحى وانزعجت لدرجة انهـا  

مسحت الكوب مكان ما شرب هو فكان عند قرف من المسيحين اقرف اكل معاهم واخـالطهم  

عموما هذا كان سلوكى فى االبتدائى واالعدادى ولكن بدا التغيير فى نهاية االعدادى عندما ما 

ات اقرا عن فيكتور هوجو شتراوس نيتشه فكان احساسى بنفسى عالى جدا انا شخص متدين بد

اسالميا اصلى الصلوات الخمس لدى افكار جيده فى االسالم فى نفس الوقت بدات تكون لـى  

حياه ثقافيه معينه انا ال اعلم لماذا سمح اهللا بمثل هذه االمور انا كنت شخص خجول جداً أعتقد 

ولون عندى فى العائله على هذا شخص مؤدب شاطر ملتزم متدين قريب من ربنا انهم كان يق

انا عندما بدات اقراء فى مجاالت مختلفه صار احساسى بنفسى عالى جدا وشعرت انى مثقف 

ودخلت فى بداية مرحلة الثانوى فى خطايا معينه انا عرفت كيف سقط فيها وكان داخلى شـئ  

د ان افعل خطيه معينه انا شخصيتى قويه بسهوله جدا امتنع قوى جدا فى الوقت الذى كنت اري

عن اى خطيه ممكن اعملها لكن مع مرور الوقت حسيت انى اصبحت عبد امر معـين كنـت   

افعله وفى وقت كنت ال افعله ولكن كان هناك صوت داخلى انت خاطئ انـت خـاطئ انـا    

وم ومؤدب وكل شئ ما الذى اسالميا كان لدى شعور بالذنب لماذا ياعلى هذا انت تصلى وتص

حدث فى حياتك هذا الصوت كان قوى فى حياتى الغريب وانا حتى فى الجامع كان اصـحابى  

فى الجامع ال يعرفون الدائره الثانيه التى دخلت فيها واصحابى فى الجامع ال يعرفـون غيـر   

فـى   االسالم السنى وبعد ذلك نزلت مصر وبدات اصلى اكثر وكان هناك اعتكاف اقـوم بـه  

الجامع وبدات اشترك فى مجموعات اسالميه ليس جماعات اسالميه بل مجموعات وكنا نمـر  

على المنازل على المقاهى ندعو االهالى الناس الذين ال يصلوا وال يصوموا كان لدى احساس 

اننى انا الوحيد المتعصب لكن الناس االكبر منى اسالميا كان عندى احساس انهـم سـتار أو   

ه فى السما مش خطاة عندما دخلت منازلهم واحتككت بهم وبدات التـزم اسـالميا   نجوم متألأل

وانى اقراء اسالميا العصر االسالمى االول وحياة ابو بكر وعمر وقبل منهم بالطبع محمد اهللا 

عظيم جدا لماذا النى لو قرات هذه الكتب قبل وقوعى فى هذه الخطايا كنـت سـاقراء بعقـل    

اكتشف الخطيه بعمقها الجل انا حاول واقراء بمنطق الحياديـه وانـا   مغيب لكن اهللا سمح ان 



اقراء هذه الفتره بحياديه اكتشفت امر خطير برغم ان االسالم انتشر بالسيف ومحمـد تـزوج   

كثير لكن لم يكن لدى ازمه فى ذلك االزمه انا كنت بانفعل جدا لما اعرف ان اصحب الرسول 

همجى جدا وصنع معى صدمه كبيره كيـف النـاس   رفع السيوف على بعض وهذا كان امر 

الذين نشروا االسالم ورفعوا لواء االسالم والذين انا مؤمن بهم ايمان غير عادى كيف يكـون  

بهذه الهمجيه فبدات اناقش االمور التى كنت اتخذها كمسلمات وهذه كانت اكبر صدمه لى وانا 

ه شخص متدين جدا ملتـزم اسـالميا   فى الثانوى انا ارغب ان اصف حياتى لكم فى تلك الفتر

شخص يحيا بالتقيه شخص فاقد الثقه فى نفسه وفى مجتمعه وفى االسالم ولكن كـان عنـدى   

سؤال فى القران انا شخص مؤمن بالسنه وكنت اقراء كثير جدا فالسنه لها دور فـى حيـاتى   

ا انى انـا  قوى جدا وكنت اسال نفسى لماذا يا على انت مؤمن وتسقط فاكتشفت امر غريب جد

مؤمن باإلسالم علشان السجع والتوعيه والبالغه القويه التى فيه فال اجد اى شئ يمنعنى مـن  

ان اسقط وهذه الكلمه كانت تثير فى داخلى شجن كبير جدا االمر الثانى ان القـران مكتـوب   

بشكل مباشر ليس مثل الكتاب المقدس الكتاب المقدس مكتوب باسلوب غير مباشر اهللا يـتكلم  

على فم موسى وموسى يبلغ ذلك للشعب اما القران فبشكل تلقائى كنت اشـعر ان اهللا يكلمنـى   

مباشرة فكان احساسى ان اهللا يكلمنى مباشرة لكن حياتى مازلت سوداء لم تتغير لكـن كنـت   

اصلى كثيرا بالدموع كنت اعتكف وقت طويل وحياتى لم تتغير ما االزمه فاكتشفت ان كلمـة  

انى اتكلم بها اوفقط ارددها لكن كلمه اهللا تغير الن اهللا معه الكتالوج بتاعى وانا اهللا تغير وليس 

كنت اريد من سنين طويله ان امتنع من ضعفى البشرى هذا انا وصلت للمسـيحيه فـى هـذا    

الوقت لكن كان هذا ازمه بالنسبه لى كان شئ صعب الن المسيحيه فى ذلك الوقـت عنـدى   

كن ما الحل ياربى انا اخذت اقراء كتب مختلفه واخذت افكر كـم  مزيفه ودين نسخ باالسالم ل

سنه وانا حياتى ضائعه وفى هذا التوقيت وانا كنت اسير اشتريت الكتاب المقدس اشتريته ليس 

النى مؤمن به النى اريد ان اخرج خارج ضعفى النى شخص ضائع فكنت ارغب فى قراتـه  

ل متى انا فى االول اريد ان اقول لكم شئ انى كقصه مثل البؤساء احدب نوتردام فبدات بانجي

كنت اسمع ايات من الكتاب المقدس بتخرج عن سياقها وانا كنت متربـى علـى ان الكتـاب    

المقدس به تناقضات رهيبه  والول مره فى حياتى وانا اقراء الكتاب المقدس فى انجيل متـى  

بت لهذه الكلمه لكن مع هذا لم اقرر اعجبنى جدا كالم المسيح احبوا اعدائكم ال تتخيلوا كم استج

شئ رغم انى اعجبت بكلمات المسيح النى كنت مازلت ابحث عن الغفران وقوه الروح القدس 

فى حياتى انا قرات انجيل متى ومرقس ولوقا ولكن فى لحظه فاكرها بالتحديد فى انجيل يوحنا 

ـ  2اصحاح  ف اعـالن اهللا فـى   المراءه الزانيه انا كنت شخص ميت ضائع والول مره اكتش

حياتى عندما اتيت لموضوع المراءه الزانيه انهم اتوا بامراءه وادخلوها للمسيح والول مره فى 

حياتى اشعر انى انا هذه المراءه انا الخاطئ ابن الخاطئه وكان هناك اناس حول هذه المـراءه  



ـ  يح بيكتـب  اخطأوا فى حياتى وانا اخطأت اليهم فشعرت باحساس الدينونه ووجدت ان المس

تحتهم ولم اكن افهم كل المقصود لكن الول امر اشعر انه ال يوجد احد يديننى احساس رهيب 

الول مره اشعر بالصفح كنت افهمه واقفز من الفرحه انا بعلم المنطق وعلم النفس واالنسان لم 

يح اجد غفران كنت دائما فى دينونه والول مره اشعر بالغفران وفجاءه تحول نظرى الى المس

من قبل خمس دقائق كنت غير مصدق ان المسيح نبى لكن قوة الغفران التى نلتهـا جعلتنـى   

اتاكد ان هذا هواهللا ريد ان اخبركم بامركان صعب بالنسبة لى هو التجسد وكانت المشكله انى 

اقرف من المسيح ومن الناس ومن نفسى ايضا وكنت ال احب الناس وعنـدما كنـت اميـل    

ذ جسد كنت الوم نفسى ان المسيح اتخذ جسدا وانا قرفـان منـه اريـد ان    للحظات ان اهللا اخ

اخبركم على قدر ما كانت حياتى ضائعه لكن ابتدات امور فى حياتى تتغير ببساطه جدا وكان 

لدى قوه عظيمه هى قوة الروح القدس كنت اتمنى ان اتحدث معكم اكثر لكن اعتقد انى وقتـى  

  .الفرصـــه لـــى وشـــكرا  انتهـــى باشـــكر ادمـــن علـــى اتاحـــة هـــذه

  :ابونا زكريا 

شكرا جزيال عزيزى انت مازال لديك وقت ونرغب ان نسمع ماذا بعد لقائك بالمسيح 

وفرحة قلبك بالغفران ما الذى حدث بعد ذلك مع اصدقائك مع اهلك مع بيتك هل اعلنت انـك  

ت فـى اول  مسيحى ام الى االن انت لم تعلن لحكمه مع التحفظ على التفاصيل النك قد ذكـر 

االختبار البلد التى انت تحيا فيها وانت تعرف ان هناك اسود متوحشه الى االن فى المحروسه 

الجل ان تفتك بكل انسان يمارس حرية رايه وحرية عبادته نحن خـائفين عليـك مـن هـذه     

الوحوش الكاسره خصوصا مباحث هالك الدوله اقصد امن الدولـه وهـم هـؤالء االسـود     

الذين اخاف عليك منهم بال تفاصيل او اسماء لكننا نريد ما الذى حدث معـك  المتوحشه اساسا 

عندما قبلت النور والغفران والنعمه فى حياتك ماذا فعلت ما تاثير اهلك اصدقائك تفضل امامك 

  .دقيقتين ثالثه تخاطبنا فيها لو سمحت معك المايك يا ادمن 

  :االخ احمد 

  .ليحدثنا فى عجاله ادمن لو سمحت قدمى المايك لالخ على 

  :االخ على 

شكرا يا ابونا انا كما ذكرت حضرتك بالنسبه لالسره انا اعلنت قبولى للمسيح وتغيير 

حياتى اعلنت بشكل غير مباشر لكن االمر كان مختلف بالنسبه الصحابى كان هناك ثالثه من 

ير المشكله انهم اصحابى يحيون معى بشكل وثيق والثالثه تغيروا عندما وجدوا فى حياتى تغي

لم يكونوا يروا على القاسى بل كان يرون على المتدين على المؤدب مع انى انا لم اكن هكـذا  

اطالقا لذلك هما لم يروا النقله التى حدثت فى حياتى لدرجة اننى قلت مـره الهـل بيتـى ان    

ن حولـك  حياتى تغيرت لشكل اعمق كان ردهم الال انتم جميعا تمثلون حتى المسيحين الذين م



يمثلون لكن االثنين ثالثه من اصحابى فعال اتغيروا واعتمدوا هذا ما حدث وانما احتـاج الـى   

صالة قدسك انا من عشر سنوات كنت ال اقدر ان اواجه امين شرطه اما االن انا اقدر اواجـه  

ا انا لكن هذه ايضا من االمور التى تغيرت فى حياتى اما االن فانا اسنطيع ان اواجه الدوله كله

مسرور ان حياتى اتغيرت تغيير عالى جدا مره ثانيه يا ابونا انا محتاج لصلواتك انـا عـاوز   

  .اقول لقدسك انى اشهد وهناك تعاون كبير بيننا وبين بعض وشكرا 

  :ابونا زكريا 

  .رائع رائع بعد اذنك 

  :االخ احمد 

  .اتفضل يا قدس ابونا تفضل 

  :ابونا زكريا 

معرفة اهللا عن طريق الدراسه والعقل والمنطق نرى تدخالت بالرؤى  هذا مثل ايضا جديد من

واالحالم ونرى دراسات ومنطق وتفكير وهذا مثل رائع بالتفصيل والتدقيق كيف تقابـل مـع   

المسيح من خالل نظرته داخليا لحاله الخطيه التى يعيش فيها واالحسـاس بالـذنب الـداخلى    

ووجد هذا الطريق فى شخص المسيح الذى غفر  والبحث عن طريق للخالص من هذا الكابوس

لمن من امسكت فى ذات الفعل الزنى وكانوا يريدون ان يرجموها ويقتلوها لكن اهللا قال لهـا  

وال انا اديتك اذهبى وال تخطئ مغفوره لك خطاياكى المسيح مستعد ان يغفر لك خطاياك لـو  

وتقول ليس فقط الثالثة اصـدقاء  فعال قبلته مخلص وفادى لك اليوم كما حدث مع اخونا على 

الذى يعرفونه هم الذين ال حظوا التغير الذى حدث له بل اصدقاء كثيرين على البال توك وفى 

قناة الحياه االن فى سماع هذا البرنامج اهللا يلمس القلوب ويغير الحياه وتحصـل علـى حيـاه    

  .جديده امين شكرا جزيال يا اخ على 

  : االخ احمد 

امين شكرا يا قدس ابونا يا اخ على ابونا سوف يرفعك فى الصاله كما طلبت حتى يعطيك اهللا 

الحكمه والقدره على مواجهة الصعوبات التى تواجهك كى انسان مؤمن جديد فى االيمان الرب 

يبارك حياتك ومبروك عليك الخالص ننتقل االن للجزء الرئيسى من البرنامج وسوف نسـمع  

يحدثنا عن الخالص الخالص موضوع يهمنا جميعا الننا ال وجود لنا من دون  قدس ابونا وهو

  .الخالص وخالصنا اتى من فادينا ومخلصنا يسوع المسيح اتفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

شكرا اننا تحدثنا فى السابق عن جوانب عديده للنعمه ومن جوانب النعمه الخـالص بمعنـى   

رى الخالص بمعنى التحرير انسان مقيد بقيود الخطيه فك اسره اطلق الفداء والتبرير واليوم سن

المأسورين احرارا وفك عقد النير المسيح مخلص من سلطان الخطيه كما راينا فـى اختبـار   



فكتوريا كانت تشرب مخدرات ودخان الى اخره ولكن الرب حررها واخونا على ايضـا االن  

ن طريق للخالص وحافظ للقران ويقـراءه لكـن   الخطيه التى كان يفعلها ودور فى القران ع

الزال مكبل بقيود الخطيه لكن عندما تقابل مع المسيح فك اسره واطلقه حرا ان حرركم االبن 

فابالحقيقه تكونون احرارا سوف نتحدث عن كيف يعطى المسيح تحريرا للنفـوس المأسـوره   

ن وهذه صـالتنا مـن اجلـك    ولعلك تحرر فى هذا المساء بنعمة الرب وهذه صالتنا اليك امي

بمعنى صالتنا الى اهللا من اجلك مفهوم التحرير ما يعنى التحرير يعنى االنقاذ الخـالص هـو   

االنقاذ يحرر االنسان مما هو مستعبد له ما هى هذه العبوديه اذا اول عبوديه اول نـوع مـن   

طـرس االولـى   العبوديه هى العبوديه للشيطان العبوديه للشيطان انظر ياسيدى فى رسـاله ب 

يقول ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو هذا هو العدو  8وعدد  5اصحاح 

االكبر الشيطان يريد ان يبتلعك لكن شكرا هللا الذى يعطينا الحريه من هذا العدو الشيطان فـى  

يقول واله السالم سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سـريعا   20وعدد  16رسالة روميه اصحاح 

نه مكتوب عن المسيح انه عندما ارتفع على الصليب اشهر الرياسات والسالطين اشـهرهم  ال

جهارا يعن ماذا يعنى فضحهم ظافرا بهم فى الصليب وسحق راس التنين وهوعلى الصـليب  

حسب الوعد القديم للحيه يقول لهاانت تسحقين عقبه فى الصلب وهو يسـحق راسـك بعمـل    

بير اسد زائر باالحتماء فى المسيح سمعت تشبيه لذيذ جدا ان المسيح وبهذا يحررنا من غول ك

الشيطان كلب فى يد المسيح مقيد بسلسله ال يتعدى حدودها اذا حاول الهجوم على واحد مـن  

اوالده يربطه ويقل له تعال هنا الى ان ياتى يوم دينونتك انت مقيد اهللا بسلطانه والمسيح فـى  

انت ممكن تلقى بنفسك اليه اذا ما الذى افعله لك القـديس  قوته قيد الشيطان عن ان يمسك لكن 

اغسطينوس قال كالم لطيف جدا قال اليستطيع الشيطان ان يمس من يسيروا فى الطريق الن 

الطريق هو المسيح الذى قال انا هو الطريق لكن الشيطان ينصب فخاخه على جانبى الطريق 

س اذا فلتسير فى المسيح تامن كل شـئ اذا  فالذى يخرج من السكه           سيمسك بفخ ابلي

ابقى فى المسيح ثابت فيه االمر الثانى الذى يحررنى منه المسيح هى اغراءات العالم اغراءات 

العالم انظر ماذا يقول كل ما فى العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشه هـذا هـو   

التطلعات وتعظم المعيشه انه يصير هـا  العالم ياما ناس مستعبده لشهوة الجسد وشهوة العيون 

اليف هذا ما فى العالم والذى يسعى العالم كله وراءه الناس كلها تسعى وراء هذه االغـراءات  

من ولـد   4عدد  5العالميه لكن انظر ماذا يقول لك فى رسالة يوحنا الرسول االولى اصحاح 

اهللا من الماء والروح يغلب العالم ال  من اهللا من ولد من اهللا كما تحدثنا الحلقه الماضيه ولد من

يصبح للعالم سلطان عليه وما اعظم هذا المثل الذى قاله احد االباء القديسين نحن فـى العـالم   

لكن العالم ليس فينا ماذا يعنى ماذا تقصد لقد اربكتنا ال التخف يعنى مثال السفينه تكـون فـى   

ن المستحيل ان يدخل الماء الى السـفينه  الماء والزم تصنع من اجل ان تسبح فى الماء لكن م



نحن فى العالم كالسفينه لكن ال نسمح للعالم ان يدخل فينا لئال نغرق ومن اين لنا هذا السلطان 

المسيح فى السفينه يسوع فى السفينه سوف نذهب للميناء ما دام يسوع ماسك الدفه تسير الـى  

رير من انحرافات غرائز الجسـد غرائـز   الميناء ال تخشى من اغراءات العالم ثم بعد ذلك تح

الجسد هى طبيعتنا القديمه بعد قبولنا للمسيح تظل الغريزه موجوده لكن الغريزه تنضـبط فـى   

حلقه سابقه قلت ان ميكروب الخطيه مثل ميكروب العين يدخل الميكروب العين تجدها بعد ان 

لدموع ويظهر بهـا الصـديد   كانت سليمه مئه فى مئه تجد العين تورمت وبدات تتساقط منها ا

ماذا حدث للعين الميكروب دخل بعد ان تعالج العين بالمضادات ومـا شـابه تعـود طبيعيـه     

دموعها منضبطه الترتجف هكذا المسيح عندما يدخل حياة االنسان الغرائز المتورمه الملتهبـه  

ن كـل حياتـه   كالعين عندما تكون ملتهبه من الميكروب الغريزه تكون ملتهبه من الخطيه انسا

الجنس ملتهب جنسيا كمثل النبى محمد كـان ملتهـب جنسـيا اذا نظـر المـراءه اقتناهـا             

المسيح قال سياتى بعدى انبياء كذبه سنقول انه منهم اشكرك لهذه المالحظه اسف ان اقول هذا 

ى الكالم وارجو اال يجرح ونحن على مائدة البحث والذى لديه راى مناقض لما اقوله يـواجهن 

ويحدثنى انىاتحدث كالم خاطئ وبكل سرور سنتحدث مع بعض اذا المسيح عندما يدخل حياة 

انسان يعالج التهابات الغرائز بسبب الخطيه اى غريزه ملتهبه تهداء النه يوجد انضباط ثمـر  

الروح من ضمن ثمار الروح التسعه ثمرة التعفف او ضبط النفس يحـدث ضـبط للـنفس ال    

ديه للشيطان كانت انفالت والعبوديه للغرائز كانت ايضا انفـالت بـولس   يحدث انفالت فالعبو

الرسول يقول من ينقذنى من قبل ان يتعرف على المسيح من ينقذنى من جسد هذا الموت كـل  

ما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضرا امامى ولكنه يعود ويقول ان ناموس روح الحيـاه  

ن ناموس الخطيه اذا هناك تحرير من عبوديه الخطيـه  فى المسيح يسوع قد اعتقنى حررنى م

هل انت مستعبد للشيطان هل انت مستعبد للعالم هل انت مستعبد لغرائز الجسـد لـو قبلـت    

المسيح وقلت له ادخل يارب حياتى سوف يضبط لك كل هذا ويفك القيود ويحررك قـل لـه   

لم يكن اهللا يعطينا تحريـر  حررنى يارب اذا ياجماعه هل من ضروره للتحرير طبعا النه لو 

من الخطيه ويقدم لنا تبرير وغفران هكذل تكون القصه منتهى التسيب وانسان ياخـذ االمـور   

على ان اهللا يغفر الخطايا ويبررنا فيحيا حسب ما يريد فى الخطيه ال انه يكون اسوأ بكثير من 

ه القداسه فـنحن مـدعوون   حالته االولى لو كان يعيش هكذا فى الخطايا ال التنسوا ان الهنا ال

للقداسه للحياه مع اهللا والشركه معه ولهذا يستطيع اهللا ان يخلصنا فـى المسـيح يسـتطيع ان    

يخلصنا الى التمام تصوروا سوف اعطيك مثل بسيط لو شخص مدمن خمر ومـديون لمحـل   

الخمور وانت رجل طيب وتتعاطف معه وتسأله عن ديونه فيقول لك انه مديون بـالف جنيـه   

حل الخمور وسوف يذهب الى السجن فتشفق عليه وتدفع له المبلغ المطلوب  فيقـول لـك   لم

شكرا وطالما هذا الرجل الطيب موجود فسوف يستغفله ولكن البد ان يعالجه من ادمانه وهـو  



يدفع له يدفع حتى يريح ضميره ثم يقول له تعال حتى نعالجك من االدمان المسـيح يـدعونا   

ويبررنا ويغسل لنا خطايانا يقول لنا تعال اشفيك من ادمانك للخطيه وقد  للحريه بعد ان يطهرنا

شاهدنا امثله حيه من االخت فكتوريا واالخ على كيف ان اهللا حررهم من العبوديه التى كـانوا  

فيها السؤال الهام كيف احكم انا على هذا التحرير كيف اتحرر من الخطيه كما شـاهدتم فـى   

يقـول ان حـرركم    36ايه  8ير اال بقوة المسيح فى يوحنا اصحاح االختبارات ال يوجد تحر

االبن فبالحقيقه تكونون احرارا هذه هى الحريه الحقيقه قراء القـران وتعمـق فـى الدراسـه     

والسيره والتاريخ والصحابه ونظر الصحابه وهم يتعاركون مع بعض ويرفعون السيوف عـل  

طالب وعائشه تقاتلوا معا فى معركة الجمـل  بعض ونسى ان يقول لنا ايضا ان على ابن ابى 

ومات فيها عشرة االف مسلم وصلوا عليه جميعا على اساس انهم كلهم شهداء القاتل والمقتول 

كلهم شهداء ال مانع ال هذا الكالم اليكون هكذا التحرير ياتى من شخص المسيح فقط هو الذى 

الشيطان فالبد ان يكون شخص انتصر  يحرر االمر الثانى البد ان نعلم ان المسيح انتصر على

على الشيطان المسيح انتصر على الشيطان فى التجربه على الجبل لحسابنا المسـيح انتصـر   

على الشيطان فوق الصليب سحق راس الحيه والتنين فال بد ان يكون واحـد انتصـر حتـى    

الـه اال اهللا  يعطينا النصر لكن واحد يذهب ليصادق الشيطان والشيطان يخدعه ويقـول ان ال  

واشهد ان محمد كذا وكذا يقولون انه اسلم مبروك عليك الخالص ياشيطان وصـار صـديقه   

شيطان واسلم يجوز ال يجوز ال يستطيع ان يعطيك حريه اطالقا الحريه فى شـخص يسـوع   

المسيح كيف هذا عندما يتحد الضعيف بالقوى يصير قويا عندما يتحد الضعيف بالقوى يصـير  

ان ينتصر بدونى التقدرون ان تفعلوا شيئا لذلك يقول يعظم انتصـارنا بالـذى    قويا ويستطيع

احبنا ويقودنا فى موكب نصرته هذا هو المسيح تقبل المسيح هل تريد ان تنتصر على خطاياك 

وقيودك وذنوبك ال يوجد غيره اتى حتى يخلصنا ويحررنا حتى يفيدك ولخيرك ننتقل لالسـالم  

من سلطان الخطيه فلنرى فلنرى هل هو اساسا يوجد فى االسـالم   هل يا ترى االسالم بيحرر

اهتمام بالروح وحياة الروح هل يوجد فى االسالم سمو بالروح اليوجد اذاتعالوا لنرى االسالم 

والشيطان الذى البد ان يتحرر منه فى صحيح مسلم وهذا هو صحيح مسلم وياريت الكـاميرا  

قال محمد لعائشه هل  5035ح مسلم حديث فى حديث ترينا صحيح مسلم كاميرا مان هذا صحي

جائك شيطانك فقالت له يا رسول اهللا امعى شيطان قال نعم قالت ومع كـل انسـان شـيطان    

امراءه ماهره سيده ذكيه جدا ومع كل انسان شيطان قال نعم قالت ومعك يا رسول اهللا شيطان 

ها ولكن ربى اعاننى عليه حتى اسلم سيده ذكيه جدا فقال نعم وعندما وجد نفسه فى مأزق قال ل

اى صار اخو المسلم وصارت له الجنه وسيكون له ايضا حوريات اسئله اسئله اسئله اسئله من 

هذا الذى يتصادق مع الشيطان الفشيطان خبيث وماكر فكيف يرتبط بالشيطان ولكن ليس فقـط  



اسمها سورة الجن وذهب  الشيطان ولكنه ارتبط بالجن بالجن لدرجة انه توجد سوره فى القران

  .وبشرهم بالقران وامنوا يعنى جن امن بربنا محمد شياطنه اسلم 

  :االخ احمد 

  .للحق انه لم يذهب اليهم هم الذين اتوا ليتصنتوا عليه 

  :ابونا زكريا 

صدقونى يا جماعه انا ال اسخر من المواضيع لكنه مجرد شر البليه ما يضحك كيف يكون هذا 

ص له النه ليس ببشر ضعيف ولكنه مخلوق نارى كيف هذا هـو االسـالم   والشيطان ال خال

والشيطان صار الشيطان صديقا للمسلم واخا للمسلم النه اسلم ماذا عن االسـالم واغـراءات   

العالم ماذا يقول االسالم واغراءات العالم االسالم يعطى تصريحا للمسلمين لالغتـراف مـن   

ياقوم انما هذه الحياة الـدنيا متـاع يعنـى     38افر ايه العالم على قدر المستطاع فى سورة غ

زين الناس حب الشهوات من انساء والبنـين والقنـاطير    14استمتعوا بها وفى ال عمران ايه 

المقنطره من الذهب والفضه والخيل السومه واالنعام البهائم والحرث ذلك متاع الحياة الـدنيا  

اين هذا من المسيح الذى يقول من نظـر الـى    اغرف حب الشهوات من النساء يا ابى يا ابى

امراءه ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه ويقول لك زين للناس حب الشهوات من النساء ذلك متاع 

الحياة الدنيا وفى االول يقول لك يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع لكم بمعنى استمتعوا بهـذه  

تفسيره وياريت كاميرا مان يسلط لنا الضؤ عليـه  االشياء ويقول ابن كثير وهذا ابن كثير فى 

واضح تمام يقول ابن كثير تعليقا على هذه االيه ان خير هذه االمه من كان اكثرها نساء يقول 

لك ان خير هذه االمه من كان اكثرها نساء شئ عجيب وقوله صلى اهللا عليه وسلم الدنيا متاع 

ظر اليها سرته وان امرها اطعته وخير الـدنيا  وخير متاعها المراءه وخير متاع المراءه ان ن

متاع واجمل ما فى المتاع المراءه يا حرام يا حرام وقوله فى الحديث االخر حبب الى النسـاء  

هذا هو النبى محمد حبب الى النساء والطيب وقالت عائشه رضى اهللا عنها انا انقـل الكـالم   

لم ال شئ احب اليـه مـن النسـاء اال    بالنص لم يكن شئ احب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس

الخيل وفى رواية اخرى الشئ احباليه من الخيل اال النساء متاع الدنيا الدنيا متاع اغرف منها 

كما تشاء اين هذا من شريعة الكمال والقداسه من نظر الى امراءة ليشتيها فقد زنى بهـا فـى   

ه المقدسه بخصوص البيت بخصوص قلبه ومن طلق امراءته اال لعلة الزنى يجعلها تزنى الحيا

النظره للمراءه حتى يعطى سالمه للحياه اخى المسلم حبيبى حبيبى حبيبى انا اخشى عليك من 

الطريق الذى انت تسير فيه فال يهمنى انك تصير مسيحى ليست قضيتى قضيتى ان تتعـرف  

ل معـى لـو   على الحق الذى يحررك من قيود الخطيه قيود الشيطان اغراءات العالم صلى وق

انت ترغب يارب انا الجأ اليك الجل ان تحررنى من قيودى من سالسل الخطيه انقذنى اطلقنى 



حرا يامن حررت كثيرين قبلى متعنى بالحريه من قيود الجسد والخطيه والشـيطان اشـكرك   

  .الهى النك سامع لصالتى ومستجيب لدعائى ولك المجد امين اتفضل عزيزى 

  :االخ احمد 

دقيقه ياريت نضع االشئله فى اطار هذا الوقـت الموضـوع    15بونا ادمن امامنا شكرا قدس ا

  .شيق ودسم ياريت ناخذ اسئله فى صلب الموضوع تفضلى الميكرفون معك 

  :ادمن 

شكرا جزيال احمد شكرا جزيال يا ابونا على الموضوع ناخذ االسئله هناك اناس كثيرين تطلب 

و ان تقدموا لى االسئله حتى اعطيكم الدور فى الوقـت  الكالم لكن الجل وحدة االموضوع ارج

اذا سالم قدس ابونا سالم [ المناسب للموضوع الذى يطرحه ابونا اميركن اتفضل معك المايك 

لالخ احمد سالم لكل االخوه المشاهدين واهل بيتهم مسلمين قبل المسيحين الحقيقه هناك دائمـا  

خوه المسلمين وهو ان الحياه المسيحيه حيـاه صـعبه   اتهام يتهم به المسيحين الحقيقين من اال

وقاسيه وضيقه وبال اى لذه وطبعا كلنا نعلم انه بالنسبه للمسيحى مجرد النظره للمراءه بتحسب 

زنى كما قلت قدسك لكن عند المسلم انه اذا باشر رجل امراءه دون الوتر يحسب انـه لمـس   

االعداء بالنسبه للمسلم يستطيع ان يقاتل غير  وحتى فى نهاية الحياه وفى امور كثيره جدا محبة

المسلم فى امور كثيره كلها معروفه حتى فى نهاية الحياه ياقدس ابونا المسيحى يجـد مجـرد   

حياه فى راى المسلم طبعا مجرد حياه روحيه لكن فى الجنه كلها متع من حوريات من انهـار  

من اللؤلؤ سيعيش فيها المسلم فحيـاه  ميل  60من امور كثيره جدا حتى انه توجد خيمه طولها 

  .كلها نعيم جسدى شكرا يا قدس ابونا ومع حضرتك المايك 

  :ابونا زكريا 

الحقيقه يا عزيزى الفاضل القضيه ليست بالمتع المتاحه ما المسيح قال ما اضيق الباب واكرب 

عه انا اقول ان الطريق المؤدى للحياه وقليلون الذين يجدونه وما اوسع الباب الموضوع يا جما

الموضوع ليست المتع المتاحه الن السيد المسيح يقول ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدى 

الى الهالك وكثيريون يدخلون فيه وما اضيق الباب واكرب الطريق المؤدى الى الحياة االبديه 

قضيه ليست بالمتع وقليلون الذين يجدونه واقل من القليلين الذين يجدونه هم الذين يدخلون فيه ال

القضيه بالنهايه ماذا اتعرف مثل ماذا مثل طالبين طالب مجتهد وضاغط على نفسـه ويـذاكر   

والطالب االخر يقول له فلنذهب للسينما يقول له ال احب السينما يقول فلنستمتع بعض الوقت ال 

سـتمتع ام ال  تقيد نفسك هكذا تعال فيقول له تركتك لك انت االستمتاع العبره ليست ان كنت م

العبره بنتيجة االمتحان ويوم االمتحان يكرم المرء او يهان فالذى كان يستمتع ويذهب للسـينما  

سيجد كرامته هناك لكن المهم ان االنسان يرى الهدف الذى امامه من الحياه ان يضبط نفسـه  

ياه اال عندما ويرتضى ويقبل هذا النظام المؤدى الى الحياة االبديه والذى ال يستطيع احد ان يح



ياخذ روح المسيح الحريه فى المسيح وليست الحريه فى شهوة الجسد المتعه فى الشركه مـع  

  .المسيح وليست المتعه فى غرائز الجسد اتفضل 

  :االخ احمد 

  .شكرا يا قدس ابونا اتفضلى يا ادمن السؤال التالى 

  :ادمن 

الرب معك ابونا وكـل الموجـودين   شكرا وسالم [ شكرا تفضلى يا              معك المايك 

وكل المستمعين الرب يبارككم وكل االدمن الرب يعوضكم سؤالى يا ابونا ماذا يعنى ان قبول 

المسيح يحرر من الخطايا فالمسلم صعب عليه هذا الكالم واشكرك يا ابـى ويـارب صـوتك    

  .يصل لكل العالم المايك معك 

  :االخ احمد 

  .اتفضل يا قدس ابونا 

  :كريا ابونا ز

شكرا جزيال سهل تسمعيننى االن هل يوجد اتصال على االنترنت جيد السؤال مـا معنـى ان   

قبول المسيح يحرر من الخطيه طبعا ماذا يعنى بمنتهى البساطه عندما نجد طفـل ضـعيف ال   

يستطيع ان يسير مشوار طويل متعب يسير مع ابيه واقدامه التقدر على حمله ضعيف متعـب  

ابى ياخذه ويحمله ويسير به تحضرنى الذاكره بقصه جميله قرائتها انه كـان  ما الذى يصنعه 

انسان مؤمن يعيش مع المسيح ويسير فى البريه وبعد ذلك ينظر على اثر قدميه مـن الخلـف   

فيرى خطواته ما شكلها فوجد اثر الربع اقدام انتبه انه المسيح يسير معه جميـل بعـد ذلـك    

وك وممتلئه مصائب ويسير وهو خائف فنظر فلم يجد سوى اقترب من منطقه صعبه ممتلئه ش

قدمين فقط اثر لقدمين فقط فقال له هكذا يارب يايسوع ففى وقت اليسر انت تسير معى وفـى  

وقت العسر انت تتركنى فقال له من قال لك اننى تركتك فقال النه اليوجد سوى اثـر لقـدمي   

اقدامى اما انت فانا حاملك على اكتافى وسائر فقال له من قال لك ان هذه اثار قدميك هذه اثار 

بك واعبر بك الصعوبات هذا هو التحرر انا ال اقدر على مواجهة الشيطان انا ال اقدر علـى  

السمو فوق الخطيه ولكن المسيح بيحملنى على اكتافه يحملنى على منكبيه ويسير بى فى قـوه  

يح على اكتافه وبهذا نتحـرر مـن   فانتصر على الشيطان تحمل المسيح فى قلبك يحملك المس

الخطيه ومن سلطان الخطيه ومن ابليس ومن الجسد عندما نتحد بالمسيح وااليه التى تقول فى 

المزمور واحد وتسعين تعلق بى انجيه ارفعه النه عرف اسمى يدعونى فاستجيب له معه انـا  

ـ  يح وانـت تختبـر   فى الضيق انقذه وامجده ومن طول االيام اشبعه واريه خالصى اقبل المس

حرية المسيح مثل اخونا على واختنا فكتوريا فى اختبارات اليوم اعظم مثل امامنتا كيـف ان  



اهللا حررهم من العادات والشهوات والخطايا هل ترغب فى قبول المنسـيح سـوف يحـررك    

  .سينقذك سيرفعك قل امين امين الرب معك 

  :االخ احمد 

كن نضع اكبر قدر من االسئله احتمال يكونوا سـؤال او  دقائق لو ام 7امين يارب ادمن امامنا 

  .اثنين ياريت يكونوا فى صلب الموضوع 

  :ادمن 

شكرا ادمن سالم ونعمـه رب  [ شكرا جزيال يا احمد حاضر              اتفضل معك المايك 

المجد تكون معك يا ابى الغالى لو سمحت هناك سؤال تقول ان االسالم حض على االلتصـاق  

طان فى حين اننا نسمع من اخواننا المسلمين ان القران يقول عكس ذلك فلو تكرمتعلينـا  بالشي

  .واخبرتنا برايك فى هذا الموضوع 

  :االخ احمد 

  .هل القران يقول عكس ذلك 

  :ابونا زكريا 

  .طبعا 

  :االخ احمد 

  .هل هذا صحيح 

  : ابونا زكريا 

ومن يكن الشيطان له قرينا فساء  38سوف نرى لعل االخ يقصد ما جاء فى سورة النساء ايه 

قرينا من يتخذ من الشيطان صاحب تكون مصيبه كبرى لقد ساء قرينا قرينـه سـؤ ويمكـن    

احبائى المسلمين يقصدون انه هاهو القران يحض انك ال تتخذ من الشيطان قرين صحيح هذا 

الى جواب من الفقهاء والعلماء الن كالم غير الدارسين والفاهمين هـو  السؤال الخطير يحتاج 

بال فائده انسان فاهم دينه ويتكلم بشكل صحيح بما ان القران يحض الناس انهم ال يتخذوا مـن  

الشيطان قرينا سؤالى الخطير لماذا اخذ محمد من الشيطان قرينا وقال انه اسلم وقال لعائشـه  

مد من الجن قرينا لماذا اليس هذا قران ويصير علـى الكـل ام مـاذا    انه اسلم ولماذا اخذ مح

الموضوع يا حبيبى ياعزيزى الفاضل فى منتهى الخطوره فى منتهى الخطوره وله مـدلوالت  

خطيره جدا طبعا بغض النظر عن ان القران فيه من التناقضات الكثيره جدا وكما راينـا فـى   

بما %  62.28انه بلغت المتناقضات فى القران  خمس او ست حلقات الناسخ والمنسوخ لدرجة

يساوى اكثر من ثلثين القران ناسخ ومنسوخ تعنى قال كالم وتراجع عنه         وما ننسخ من 

اية او ننسها اال وناتى بخير منها او مثلها وبما انها خير منها لما لم تاتى بها من البدء وتنفيها 

ال تاتى بها عالمات استفهام عالمات استفهام نعم القـران   لما ان كنت ثبتها وتاتى بمثلها لماذا



ومن يكن الشيطان قرينه فساء قرينا سؤالى فلماذا محمد اتخذ مـن   38يقول فى سورة النساء 

الشيطان قرينا عندما سالته عائشه قال لها اجاء شيطانك قالت انا معى شيطان قال لهـا نعـم   

ك شيطان نعم وقال لها لكن انـا شـيطانى اخذتـه    قالت اكل الناس معها شيطان نعم اانت مع

صاحب اسلم وصرنا اصدقاء ياعمو من كان الشيطان له قرينا فساء قرينا ال هذه اتنسخت هل 

حديث ينسخ ايه قرانيه    كالم غريب وكالم عجيب انا ادعوك يا اخى المسلم ان تفكر بمنطق 

ك وفتش بنفسك حتى تعرف طريـق  انا ال ادعوك ان تقبل كالمى حجه مسلمه لكن ابحث بنفس

خالصك اليوم نحن نقدم يسوع المحرر من سلطان الخطيه من اغراءات العالم مـن شـهوات   

الجسد هل تقبله قبل ان نختم بعد اذنك ياريت تصلى معى االن الجل ان الرب يحررك قل لـه  

تصلى ادعـى  يارب انا اريد ان اتحرر ببساطه هكذا االمر اليحتاج ان تذهب للوضؤ ثم تأتى ل

وانت جالس هكذا واهللا يسمع الدعاء قل له يارب انا متعب من الخطيه التى انا مستعبد لها انـا  

متعب من شهواتى التى انا مستعبد لها انا ذليل لسلطان ابليس الذى يقهرنى يستعبدنى انا الجاء 

فى المسيح اليك يارب الجل ان تخلصنى وتحررنى فك عقد النير اطلقنى كمأسور اطلقنى حرا 

يسوع امين يارب اسمع واستجب لكل صاله ودعاء وال تحرم احد من السامعين والمشـاهدين  

  .ولك كل المجد والكرامه الى االبد امين 

  :االخ احمد 

امين شكرا ياقدس ابونا للحلقه الشيقه التى استمعنا اليها والموضوع الشيق الذى استمعنا اليـه  

السئله التى لم تسال ان كانت مازلت لديكم نرجو ان ترسلوها ونعتذر على انتهاء الوقت على ا

على الويب سايت الخاص بنا حوار الحق دوت كم وقدس ابونا سيرد عليهـا حسـب مشـئية    

المسيح وانا اريد ان اقول اننا نحبكم ليس لشئ طيب فينا وال النكم جيدين لكن الن المسيح هو 

يد ان اقول لكم انكم سمعتم كثيرا الى ان الصحابه الذى يحبكم وهو الذى زرع فينا المحبه وار

يحبون بعض وهكذا احد المدعين وليس الدعاه يقول يا احبائى انظروا كيف يحـب الصـحابه   

بعضهم اذا من هم الذين قتلوا بعض ومن الذين ذبحوا بعض انظر كيف مات الخلفاء الراشدين 

ريخ التاخذوا كالمنا مباشـرة بـل   كيف قامت حروب الرده ما الذى حدث فسروا ادرسوا التا

انتظروا وافهموا وعودوا وحاورونا فيها وهذه هى الطريقه التى ستصلوا بها تـذكروا اخـى   

الحبيب اختى الحبيبه ان الشيطان كاسد زائر ليس اسد فهو مخادع كاسد ليس اسد هو مخـادع  

فوق كتفيه ويعبـر  يريد ان يفترس بك عندما تقع اسيرا للخطيه تذكر ان يسوع يحبك ويحملك 

بك من هذا االسد المتشبه باالسد الزائر صالتى لكم ان الرب يضـيئ بنـوره فـى قلـوبكم     

وتعرفون الحق والحق يحرركم والسالم والنعمه والى اللقاء شكرا يا قدس ابونا والرب معاكم 

  امـــــــين.والى اللقاء 
 


