
 األخ أحمد

أعزائى المشاهدين فى تليفزيون قناه الحياه وكل الموجودين فى غرفه البال توك أهالً 

وسهالً بكم فى برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهالً بيـك يـا   

  .قدس أبونا 

  القمص ذكريا

  .يا أهالً وسهالً مرحباً 

  األخ أحمد

حوار الحق حوار الدليل والبرهـان بالصـاله    بتبدأ الحلقه اليوم وكالمعتاد وهى حلقه

  .ليتقدمنا جناب القمص بالصاله ليأتى ويحل اهللا وستطنا أتفضل يا جناب القمص 

  القمص ذكريا

الخـالص  بسم األب واألبن والروح القدس االله الواحد أمين يا من دبرت لنا خطـه  

المجيد الشيئ الذى يفوق إدراك العقول وال تستيطع أن تقبلة القلوب الغلفـاء لكنـك أشـرقت    

بنورك فى حياتنا لمعرفه هذا النور العجيب وهذا الحب المجيد على الصـليب عنـدما أسـلم    

فى المسيح حياته عوضاًَ عنا ليكفر عن خطايانا ويفتدينا من خطايانا بالدم الغالى الكريم أحفظنا 

رضاك قسدنا فى حقك أشرق بنور معرفتك أمام الجميع وال تحرم أحد من نعمه خالصك من 

أجل الحب الذى أحببتنا به مع صلوات كافه قدسيه لك المجد واإلكرام والعز والسـجود إلـى   

  .األبد أمين 

  األخ أحمد

أمين مكتوب وليس بأحد غير ه الخالص ألن ليس أسم أخر تحت السماء وقد أعطـى  

ن الناس به ينبغى أن نخلص أحد العابرين والمخلصين باسم يسوع المسيح سيف باى جريس بي

سيشاركنا اليوم بأختبار رائع وعمل الرب فى حياته أدمن الرب يبارك حياتـك مـن فضـلك    

  ".أعطيلو المايك 

  أدمن
اك شكراً جزيالً يا أحمد ونكون معالكم فى الحلقه دى أتفضل يا سيف سعداء أن أحنا بنسم   ارك مع ع أختب

  .المايك 
  سيف

انا حقيقه أشكر الرب ألنه هو الذى عبر بى من ظلمه األسالم  9شكراً يا أخت تى فى   

إلى نور المسيح أنا فى ولدت وأتربيت فى أسره مسلمه ابى كان شيخاً لإلسالم ارسـلنا إلـى   

بعه األن أنـا  الخلوه لكى أحفظ القران وانا فى منذ صغرى وحفظ القرأن وأنا فى عمر السـا 

أصف نفسى واقول واشهد بأنى أؤمن بأن الرب يسوع المسيح هو مخلصى وأنا أتبع له ولكن 



عندما أنظر إلى أسرتى واألماكن والمكان التى جئت منه حقيقه ال يتصور أحد أو ال أتصـور  

بأنى سوف أكون مسيحياً أو تابع للمسيح بأى شكل من األشكال ولكن هنالك اشـياء جعلتنـى   

رك األسالم هنالك ثالثه اسئله لم أجد إيجابات لهذه األسئله السؤال األول هو جـاء عنـدما   أت

كونت فى المدرسه الثانويه طرحت هذا السؤال وكان لماذا ال يقبل اهللا صالتنا إذا لم تكن فـى  

 إتجاه القبله هل اهللا محدود أم نحن نعبد صنم فى إتجاه القبله عندما طرحت هذا السؤال لمعلمى

ايام وفى فعالً طرت  7فى حصه التربيه اإلسالميه حقيقاً عاقبنى بأن أطرد من المدرسه لمد ه 

ايام وكونت خاللها أسئل اسئله نفس السؤال مرات ومرات ألنى أنظر إلى  7من المدرسه لمدة 

ما حولى أرى اهللا الذى خلق كل شيئ أؤمن تماماً بأنه خلق كل شيئ ولكـن لمـاذا ال يقبـل    

إلى لم تكن فى إتجاه القبله هل نحن حقيقه نعبد إله حقيقى لم أسأل هذا السؤال بصوت  صالتنا

عالى مره أخرى ومرت األيام وذهبت الجامعه وجاء السؤال الثانى السؤال التانى جاء عنـدما  

كان أحد أصدقائى كتب قصيده وكان يصف فيها األحداث التى وقعت عندما طبقت الشـريعه  

ى كما تعلمون حسب الشريعه اإلسالميه السارق تقطع يده والذى يسـرق أو  اإلسالميه فى بلد

يسرق بعنف تقطع يده ورجله من خالف كان صديقى يصف هذه األحداث كتب قصـيدة فـى   

جزء منها يقول أتقطع يدى اتقطع رجلى إله أنت أم جزار وبعد ذلك ردد كل المسـلمين فـى   

وطلبوا من صديقى أن يستكاف ولكنه رفض وبعـد  الجامعه وكان هناك أجتماع كبير جداً جداً 

ثالثه ايام من إجتماعات قررو بهدر دمه وفعالً قتل صديقى بثالث طعنات فى قلبه وأنـا مـا   

زلت أتساءل لماذا استعملنا اهللا كاشياء يقتل هذا يقتل األخر أنتقاماً لنفسه هل اهللا حقيقـه هـو   

رت األيام ثم جاء سـؤالى الثالـث عنـدما    عادل لماذا ال يقتل اهللا ذلك الشخص يقف ضده م

خرجت من بلدى فى الحقيقه أنا عندما كونت خارج بلدى كونت أعبد اهللا وألنى لـيس لـدى   

هناك أى خيار كونت اعبد اهللا وأصوم وأعمل كل شيئ حسب الطريقه األسالميه أختم القرأن 

يرانيه هنا جاء السـؤال  كل اسبوع وبعد ذلك ذهبت أدرس اللغه العربيه فى إحدى المدارس األ

الثالث عندما وجت نفسى أمام معضله كبرى كانت المدرسه تعلم الناس الـذين يـأتون لكـى    

يتعلموا اللغه العربيه حتى يستطيعون أن يقرأو القرأن فى صالتهم وفى الحقيقه أنا كان هنالك 

ء النـاس ال  اشياء كثيره جداً فى قلبى ال أستطيع أن أصفها هنالك مرارة عنـدما أرى هـؤال  

يستطيعون النطق بعض األحرف واهللا يدوهم القرأن وفى األسالم بأن يرتـل القرأنـه باللغـه    

العربيه عندها جاء هذا السؤال لماذا ال يفهم اهللا لغه أخرى غير اللغه العربيه هـل حقيقـه اهللا   

سان الذى لـم  عادل لماذا أنا ولدت فى اسره عربيه أتحدث اهللا العربيه وافهمها ولكن ذلك األن

يولد ال يستطيع أن ينطق بعض الحروف لماذا يجبر اهللا هؤالء الناس لكـى يعبـدوه باللغـه    

العربيه هذه ثالث أسئله حقيقه أنا وجتها ولم يستطيع القرأن وال أى من المسلمين حتى بحثـى  

وفى  لم يستطيع أحد أن يعطينى الحقيقه ويعطينى اإلجابه ومرت األيام وقابلت بعض المسيحين



يوم من األيام بدات أقراء القران بطريقه أريد أن أفهم من هو المسيح فى القرأن أن فى الحقيقه 

درجـات حسـنات    10كونت اقرا القران فقط ألنى قالو لى أن فى كل حـرف أقـراه لـدى    

والحسنات تمحو السيئات ولكن عندما بدأت أقرا وحيث شيئ هذا الشيئ هو عند المسيح فريـد  

يف فى القرأن بأنه كلمه اهللا وصف فى القرأن بأنه روح اهللا هذه الوصـفتين لـم   المسيح وص

يوصف بها أحد من الرسل أو األنبياء حتى محمد نفسه لم يوصف بهذه وبدات اقرأ وأحـاول  

أن افهم ماذا تعنى الكلمه اهللا ماذا تعنى روح اهللا ماذا يعنى روحى فى هذا اإليطار وجـت أن  

أن المسيح هو اهللا نفسه إذا كانت روحه هو أنا هو شخص زاتـى إذاً   ليس هناك حل أخر غير

المسيح هو اهللا نفسه ففى هذا المكان حقيقه األن أنا طبعاً قرأت القرأن وجت أن هنالك أشـياء  

األن ال أؤمن بأن القرأن هو كلمه اهللا ولكن أؤمن بأن اهللا وضع بصماته فـى القـرأن حتـى    

سيح واقبله ربنا ومخلصاً وبعد ذلك ذهبت إلى الكنيسه وفى يـوم  استيطيع أن أكتشف حقيقه الم

من األيام كان الراعى يدرس فى إنجيل متى فى األيه التى تقول تعالو إليي يا جميع المتعبـين  

وثقيلى األحمال وأنا أريحكم وفى هذا فهمت أن يسوع المسيح هو الوحيد الـذى مـات حتـى    

ء حتى مات على الصليب حتى أنا تغفر ذنوبى وعنـدها  تتحقق عداله اهللا هو الوحيد الذى جا

قدم الراعى الدعوى لمن يريد أن يقبل يسوع المسيح أنا فى الحقيقه قارنت أن المسـيح بـين   

القران والكتاب المقدس ولكن فى تلك اللحظه وحيث نفس أمام قرار وكان ذلك هـو القـرار   

لرب يسوع المسيح مخلصاً فى حيـاتى  الشجاع الذى لم أندم عليه قط هو وانى وقفت وقبلت ا

هذا هو أختبارى بصوره مبسطه هناك سؤال بسؤال ما هو األشياء التى تجعلنـى حتـى األن   

أصر بأن أكون تابعاً للمسيح على الرغم من أنى فقدت أهلى فقدت أصدقائى فقدت كل شـيئ  

ن أعـيش حيـاه   هناك شيئان الشيئ األول هى الحياه التى فى الروح القدس الذى يسـاعدنى أ 

مقدسه دائماً يقودنى فى كل صغيره وكبيره هذا الشيئ يجعلنى أتمسك بالمسيح الشيئ الثـانى  

هو اباديتى إذاً أنا موت األن سوف افتح عينى وأجد نفسى أمام اهللا واسبحه ويكون هذا التسبيح 

ـ   ياء اهللا كامل ولكن الجنه التى هى وعدنى بها اإلسالم هى جنه هى مليئه بخمور ونسـاء وأش

ليس عابر بتلك الجنه وهذا هو الشيء الثانى يؤكد لى أنى سوف أبقى تابع للمسيح وهذا هـو  

الشيئ الذى هو أنا دائماً اقوله للمسيح أنا اقف برهه مره أخرى عند بابك يا يسوع وقلبى يدق 

ـ  ى بلهفه مع روحى وكونت أتمنى يا حبيبى يسوع لو أستطيع أن أحبك اكثر من هذا أنتى إله

إنتى مالكى هذا هو المسيح الذى قبلته ورساله إلى أخوتى المسلمون الذين هم يسمعوننى األن 

فقط قف فكر ابحث افتح الكتب وسوف تجد الحقيقه الحقيقه التى ال يستطيع أحـد أن يـداريها   

المايـك   8وشكراً لكل الذين هم يتابعوننا وشكراً لك يا أدمن وشكراً لكى يا أخت اليف تى فى 

  .عاك وربنا يكون معاكى م

  األخ أحمد



أمين الرب يبارك حياتك أخى العزيز والرب يديم خدمتك ويجعلك دايماً مبشراً بأسمه   

  .جناب القمص ياريت حضرتك تعلقلنا على اإلختبار الرائع ده 

  القمص زكريا

مركز وانا عارف أنك أنتى كونت بتستعجل أمين الحقيقه يا أخ سيف باى جريس كالم   

الوقت علشان خاطر ضيق الفرصه المتاحه لكن الكالم اللى أنت قولته كالم فيه ضياء وأضواء 

ونقاط المعه جداً تصلح لكل أنسان أنه هو يفكر فيها أوالً الفكر العقل األسئله أنتـى بتحتـرم   

لى أنتى سالت نفسك فيها كانت هى اللى عقلك بتحترم فكرك بتسأل والثالث اسئله المحواريه ال

حطتك على بدايه المصار اهللا موجود بس فى القبلة وال هناك صنم فى القبله يعبـد والبـد أن   

يتجه األنسان إليه وبالتأكيد أنتى معرفتش أن هناك الحجر األسود كأنه قلولك فاهو ده الصـنم  

لقبله السؤال الثانى بتـاع صـديقك اهللا   المعبود اللى بيروحه يقبلوة فا من هنا جاءت التمسك با

يرحمه لما بيقول أتقطع يدى اتقطع رجلى إله أنت أم جزار فى منتهى القوه فى منتهى القـوه  

ألن هذا هو شعار األسالم الجزارة على الطريقه األسالميه حتى اللى بيدبحوه الزم يبقى على 

ياخد البصمه األسـالميه بإسـتمرار   الطريقه األسالميه دبح الرقبه وقطع فوق األعناق والزم 

فالواد خد البصمه األسالميه ثالث طعنات فى رقبته وفى بطنه والسؤال الثالث بتاعـك إزاى  

الزم اللى يقراء القرأن واللى يصلى لربنا يكلمه بالعربى هو ربنا مبيفهمش عربى إال عربـى  

ى مؤلتهاش فى األختبار قولت يعنى أنا فاكر أنى أنا سمعت أختبارك مره قبل كده والحتادى إنت

وفرنساوى لكن ربنا بتاع األسـالم   –وإنجليزى  –أنك أنتى كونت بتعرف ثالث لغات عربى 

مبيفهمش غير عربى فالقيت نفسك أنك أنتى يعنى بالطريقه بتاعت األسالم بتفهم أكثر من ربنا 

نى أنـا سـبق أنـى    بتاع األسالم ودى نقطه مهمه قوى بس أنا برجعها فى األختبار بتاعت أل

سمعت أختبارك وأنتى قولتهولى قبل كده وبعدين نقطه التحول هى البحث عن المسـيح فـى   

القرأن نقطه تحول وفعالً أنتى زى ما قولت أن أوصاف المسيح فى القرأن لم تعطـى ألخـر   

ع حتى نبى األسالم وبعد هذا البحث أتيت إلى النقطه الجاسوره والهامه جداً وهى القرار الشجا

أطحتيت قدام قرار هذا هو المسيح أنه مسيح مسيح اللى بيدعو التعابه تعالو إليي يـا جميـع   

المتعبين وثقيلى األحمال وأنا أريحكم منتهى الحب ومنتهى عطاء النعمه وكان قرارك الحاسـم  

ونشكر اهللا من أجله والبد أن روح القدس كان بيعمل فى داخلك ولهذا كان قرارك الـذى لـم   

ليه بل أختبرت فيما بعد وهذا ما ثبتك فى اإليمان عمل الروح القدس فى داخلـك فـى   تندم ع

األرشاد والتطهير والتقديس إلى أخره وايضاً المصير األبدى فى مع اهللا ألن تعبيـرك جميـل   

قوى أن جنه األسالم ليس فيها اهللا ألنها جنه الحور واألكل والشرب والخمر والعسل واللـبن  

حوريه وفى قول ثالث  1200حوريه وفى قول أخر  72يطه وكل واحد ليه وحكايه هيصه وظ

ألف حوريه يعنى بتاع تلت مليون وزياده شويه وبعدين هيحصل إيه ربنا هيبقى فين ما  343



 CLINICفيش إال إذا كان ربنا هيشتغل بقى هناك فى األبديه حاجه تانيـه أنـه هـو يفـتح     

يها بكاره الحوريات كل يوم علشان خاطر يالقـوهم  مستشفى يعنى عياده علشان خاطر يعيد ف

صاغ سليم فى اليوم التالى مشكله مصيبه مصيبه لكن نشكر اهللا الذى أنعم عليك بهـذا النـور   

وهذه النعمه وهذا مثال أحبائى المسلمين علشان تشوفوا النور اللى بينور حياه األنسـان أحنـا   

للمسيحيه أل أحنا بنشاركك كيـف يتعـرف    مش بندعوكم علشان خاطر تسيبوا األسالم وتيجو

األنسان على المسيح على المسيح ألن المسيح هو مركز الدائره فى حياتنا ومسيحيه بال تابعيه 

للمسيح ليست ديانه على اإلطالق لكن الموضوع هو أننا نتبع المسيح الـذى فـدانا واشـترانا    

ختبارك نور ونعمـه لكثيـرين   شكراً ليك عزيزى الفاضل السيف باى جريس وربنا يستخدم أ

  .يحظو حظوه أمين 

  األخ أحمد

أعزائى المشاهدين أعزائى المتواجدين فى غرفه البال تـوك األن  شكراً يا قدس أبونا   

سيتم الحديث عن قوه اهللا فخر الرسل جهاله الهالكين سنتكلم عن صـليب المسـيح سيتفضـل    

  .جناب القمص بالكالم عن صلب المسيح 

  القمص زكريا

صليب المسيح زى ما قولت حضرتك كلمه الصليب عند الهالكين جهاله أما عندنا نحن   

المخلصين فهى قوه اهللا قوه اهللا إزاى قوه اهللا للخالص ألن خالص األنسان األنسان ضـعيف  

ميقدرش يخلص نفسه لكن بالصليب صار خالص للضعيف فهو قوه تعطـا للضـعيف قـوه    

المسيح وأنا عارف أن الصليب عند المسلمين جهالـة   خالص ونجده علشان نتكلم عند صليب

وبالرغم من هذا زى ما قال بولس الرسول أنادى بالصليب لليونانين جهاله ولليهود عثره مش 

بس لليونانين وأيضاً للمسلمين جهالة بل وعثره كمان األثنين سوا جمع األثنين لكن الصـليب  

وعلشان كده أحنا رغم أنهـم بيقولولنـا    هو نقطه الخالص يا أحبائى بدون صليب ال خالص

يقولولنا أزاى أنتو متمسكين وتفتخروا أن إلهكم مصلوب ده عار ده لما األسالم يقول رفعه ولم 

يصلب ده فخر ليكم المفروض أن أنتو تفتخروا نقول متشكرين فخر مرزول غير مقبـول ألن  

لزوم ألن المسيحيه فداء  الصليب هو محور الخالص وإذا ضاع الصليب من المسيحيه ملهاش

وخالص إذاى بقى الموضوع علشان نفهمه بردو حته حته وببساطه معهودة دايماً أحب أبسط 

األمور ولكن ليس تبسيطاً مخالً فنبسط األمور ونركزها أنا بحـب أركـز زى مـدرس ألن    

ـ     رح بطبيعتى مدرس فى البدايه قبل ما أبقى كاهن فاهللا استخدم هـذه األمـور للترتيـب والش

والتنسيق عايز أتكلم عند أربع حاجات علشان نفهم موضوع الصليب أول حاجه الخطيه الخلقه 

متأسف الخلقه تانى حاجه الخطيه ثالث حاجه العقوبه عقوبه الخطيه رابع حاجه الفـداء اللـى   

عمله الصليب الخلقه ربنا خلق أدم ووضعه فى جنه عدن خلقه على أعظم صـوره وأحسـن   



 27-26صوره اهللا خلقه أه الكالم ده فين فى سفر التكوين إصحاح واحد أيـه  مثال يقول على 

على صوره اهللا ده كالم ده يتقال إيه على صوره اهللا ال متزعلش الكالم ده موجود فى صحيح 

البخارى أيضاً كتاب األستئزان باب بدء األزان حديث قدسي بيقول عن أبى هريره عن النبى 

إزاى يا عم أسأل مش تسأل أحنا عندنا األجابه بردو على صـورته  خلق اهللا أدم على صورته 

لكن شوف األجابه عندكم تبقى شكلها إيه إسأل أى شيخ من الشيوخ اللى يعجبوك اللى ملينـين  

اإلذاعات والقنوات الفضائيه إسالو لكن أحنا عندنا خلى الكالم ده فى سرك يعنى وأسأل بـس  

مش فى المناخير والعنين والودان أل على صـورته   وخلى الكالمة ده فى سرك على صورته

فى العقل اهللا عاقل واألنسان خلقه عاقل فى الروح الخالده قال إيه اهللا خالد وخلـق األنسـان   

بروح خالدة فى الكيان المميز واهللا كائن مميز موجود فخلق األنسان له وجود مميز همـا دول  

نسان ومن هنا كان األنسـان يحـاكى اهللا وعلـى    الصفات الذاتيه هللا ونظيرها صفات ذاتيه لإل

صورته له وجود حقيقى وكيان مميز له روح حيه خالده له عقل ناطق بالكلمه فيبقـى علـى   

صورته خالص طاهر قداسه وبعدين خلصت النقطه األوالنيه خلقه األنسان على أسما صوره 

فسدت كل شـيئ إزاى دخلـت   النقطه الثانيه الخطيه الخطيه اللى دخلت إلى األنسان الطاهر أ

الخطيه ببساطه جيه الشطان وقال ألدم بس مقدرش يروح ألدم األول راح لحوا مراته مـش  

ألنها ناقصه عقل ودين أل سيبك من الكالم ده ألنه سهل التأثير عليها فرحلها الشيطان قال لها 

كل من كله ماعدا هو ربنا خلقكم وقال لكم متكلوش من الشجر ده كله أل أزاى متكلوش إزاى نا

شجره معرفه الخير والشر قال لها ليه بقى قالتلوا ألنه قال يوم تأكل منها موتاً تموتاً قالهـا أل  

أوعى تصدقيه لن تموتاً ودى اول ضربه فى حياه األنسان أنه يفصله عن ربنا أوعى تصـدق  

ولك أوعـى  ربنا أول ضربه علشان كده جاء محمد ليطعن فى الكتاب المقدس بنفس الشيئ يق

نصدق الكتاب المقدس ده محرف تماماً تماماً كما فعل الشيطان مع حواء وقال لها لن تموتـاً  

أوعو تصدقو ربنا فدخلت الخطيه إلى حواء وأدم وابتدو أنهم يشوفوا نفسهم عريانين وقعـدو  

يقـول   38إلى  35يحطو ورق الشجر الكالم ده موجود أيضاً فى القران فى سوره البقرى ايه 

وقلنا يا أدم أسكن أنت وزوجتك الجنه وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربـا هـذه الشـجره    

فتكونا من الظالمين أى المخطئين فأزلهما الشيطان عنها أى أبعدهما عن الجنه فأخرجهما مما 

كان فيها أدى الخطيه دخلت إلى العالم بهذا الشكل والخطيه البد أن يكون لها عقوبـه يبقـى   

لخلقه خليك معايا خطوه خطوه الخلقه ها الخطيه اللى أفسدت الخلقه ها والعقوبه اللـى  عندنا ا

تستحقها الخطيه ألن اهللا قال ألدم يوم أن تأكل من هذه الشجره موتاً تموت ألن أجره الخطيـه  

هى موت وفعالً القرأن لما خد القصه دى من الكتاب المقدس خدها مع تغير شويه فى األلفاظ 

انى وحده فيقول فى صوره البقرى أيضاً قولنا أهبطوا بعضكم لبعضن عدو أهبطـوا  لكن المع

أدى الحكم والعقوبه أبعدو من حضرتى موتاً تموت يعنى أنفصال عن الحياه أهبطوا هو مـش  



كان أدم وحوا بس أهبطوا أهبطوا ده إيه ليه بيكلموهم بصيغه الجمـع أهبطـا مـش أهبطـو     

قولنا أعيطو بعضكم لبعض عدو المـراد همـا أى أدم وحـواء    بيفسرها بقى اإلمام النسفى و

وذوريتهما يتحملوا نفس العقوبه ألن لما يطلقوا من الجنه هيخلفوهم فى الجنه مش هيرجعـو  

للجنه فى ناس يقولولك إيه ال وذنب ذوريتهم إيه ماهما أخطئو وخـدو العقوبـه ذوريـتهم أل    

لهاش ذنب مرجعهمش ليـه الجنـه تعـرف    ملهمش ذنب طيب يا حبيبى الفاضل لو الذوريه م

تجوابنى قول بقى للحضارات المشايخ وفقهاء الدين أن كانوا هما دولـت لـم يعـاقبوا فـى     

ذوريتهما مخدتش العقوبه طيب مرجعهمش ليه الجنه وقال خلى أدم وحوا بره بس ونـدخلهم  

أهبطا منها جميعـاً  هما الجنه ما فيش اللى طلع ميخشش إال بالفداء زى ما هيجى الكالم األتى 

هما وذوريتهم صوره طه قالت كده طيب يبقى دلوقتى أتكلمنا عن الخلقه فى أحسـن صـوره   

ومثال زى ما قال فى سوره التين لقد خلقنا األنسان فى أحسن تقويم حلو دخلت الخطيه خطيه 

ن عملت إيه فصلت األنسان عن اهللا وهى العقوبه طب وبعدين اهللا المحب اللى خلـق األنسـا  

بدافع من حبه هيسيب األنسان يهلك يقول غلط خالص سيبه فى دهيه مادام غلط سيبو يـروح  

فى داهيه ده مش اب هو األب بردو كده يعمل مع والده ده أب حنين حتى لو أبنه غلط بردو 

هيروح ويصلحو ويعلموا الصح إيه محدش أبداً يدايئ من ابنه الناس بتبص هللا مش على أنـه  

ب األسالم بيبص على اهللا أنه قاضى ديان جبار حاكم مذل لكن أحنا عندنا فـى  أب الناس العي

المسيحيه اآلله ابونا علشان كده بنقول أب األب المحب هل يترك ابنائـه لألهـالك األبـدى    

والعقوبه األبديه مش ممكن ففكر فى حالً عادالً ليرحم األنسان تاتى هنا العقوبه أن اهللا عاقـب  

هنا الرحمه وتقول طيب نعمل إيه مهو أحنا الزم نرحم األنسان ألن ده قلب  األنسان لكن تاتى

أب إيه الحل الحل أن نوجد فداء ومن هنا أتت فكره الفديه الفداء وأول ما أدم وحوا طلعوا من 

الجنه اهللا صنع لهما ثياب من جلد وغطا عوراتهما جاب منين الجلد ده بذبيحه بفديه علشـان  

طول العهد القديم بيقدموا خرفان فديه علشان يرمز إلـى الفـادى العظـيم    يرمز إلى الفداء و

المسيح وإبراهيم لما اهللا أراد أن يمتحنه فى ابنه سبونا من حجه إسحاق وال إسماعيل دلـوقتى  

يعنى دى مناقشه جانبيه ولو أن عندى برهان من الكتب األسالميه على أنه كان أسحاق بدليل 

عبه مكتوب كده من يعقوب أسرائيل اهللا أبن أسحاق ذبـيح اهللا أبـن   الخطاب الذى وجد فى الك

إبراهيم خليل اهللا لكن خليهم يقولوا إسماعيل وغير إسماعيل مش مشكلتنا وإسماعيل لو كـان  

أندبح مكانش فيه مشكله لكن بأبنك الذى له الوعد هو ده األساس وهو ده المهم وأخـد بالـك   

ن هناك فديه ذى ما حصل مع أبن إبراهيم فديه وفديناهم بـذبح  فنيجى للفداء الفداء البد أن يكو

عظيم حلو إيه الذبح العظيم ده ال كبش ذبحه الكبش فدى عظيم ده عظيم دى مـن أسـماء اهللا   

الحسنه يبقى خروف عظيم هيعملوا إله وال إيه لكن ده كان رمز إلى المسيح محمد بيكتب كالم 

يم ألن اليهود اللى هو عايش فى وسـطهم كـان   وهو مش فهمه مش عرفه فديناهم بذبح عظ



منتظرين الفادى العظيم فقالك فديه عظيمه فخد القصيه بلى فيها من غير مايدرى فدى عظـيم  

وابو محمد نفسه ماحصلوا فديه كما تحكى السيره النبويه لما جدو ماكنش عنده عيال وبعـدين  

فخلف العشر عيال وبعدين كده عمل  ندر لربنا أنه لو جاب عشره عيال هيدى واحد منهم لربنا

أورعه فوقعت على عبد اهللا بن محمد أبو محمد أنه هو يقدمو ذبيحه فجه يدبحه قامت قـريش  

الال أحنا نفديه فراحو لوحده عرافه علشان يفدو فقالتلهم أنتو بتفدو بايه الفديه عنـدكم فقـالو   

لعت اللى يدبح عبد اهللا قريش بعشره من األبل قالت طيب نعملكو بقى القرعه رمت القرعه ط

 – 30قال الال نزودها خلوها عشرين أبل رمت األوشاط فطلع على عبد اهللا قالو الال نزودها 

 100وصـلت لــ    100واألوشاط على عبد اهللا  60-50واألوشاط يطلع على عبد اهللا  40

ك يا عبـد  طلعت األوشاط على مين على األبل فصرخت قريش وهللت وقالت اهللا قد قبل فدائ

المطلب فده عبد اهللا طيب أنتو قابلين الفداء ومبدأ الفدى وتيجى بقى فداء األنسـان ومتتقـبلش   

األهم إزاى بس العقل يركبها إزاى يا أحبائى فكرو بالعقل شويه وأنتو توصلوا للحقـائق أنـا   

فى المسـيحيه  بدعوكم أنكم تعملو بالعقل اللى ربنا أدهولكم ألكثر وال اقل فمبدأ الفداء موجود 

واليهوديه واألسالميه فى سوره الصفات وفديناهم بذبح عظيم طب وبعدين ال ده كل دى رموز 

إلى الفادى العظيم المسيح اللى هو اهللا ظهر فى الجسد وقدم على الصليب مات الجسـد فـدائا   

الـذى   لقيمه اهللا اللى رفع قيمته علشان كده عندنا ايه فى الكتاب المقدس بتوضح أن األنسـان 

مات عن الجميع فالجميع إذاً ماتوا إن كان واحد يموت عن الجميع فالجميع إذاً ماتو وده مبـدأ  

الفداء والمبدء ده نفسه يا أحبائى المسلمين موجود فى القرأن بنصه كالم ال ينطبـق إال علـى   

ل مـن  تقو 82المسيح الفادى إزاى أهه طلعوا معايا كده لو عندكم المصحف سوره المائده أيه 

أجل ذلك كتبنا على بنى أسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى األرض فكانما قتـل  

الناس جميبعاً ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعاً أده ده الفداء من أجل ذلك كتبا علـى بنـى   

عيناً  أسرائيل وبنى اسرائيل بالذات اللى يقتل نفس مقتلتش نفس تانيه قتل نفس بغير نفس ألنه

بعين وسناً بسن ونفساً بنفس فا اللى قتلوا من غير ما يكون قاتل حد تانى يعنى شخص بـرئ  

وبغير فساد فى األرض يعنى معملش شر وخطيه والمسيح هو الوحيد اللى معملش شـر وال  

خطيه فى األرض فكأنه قتل الناس جميعاً ده الفداء مات واحد بدل الجميع ده شوف بقى األنئح 

ياها فكأنما أحيا النا س جميعاً يا سالم مين اللى مات وقتل وهو برئ وأقيم بعد أن قتل ومن أح

يا احبائى المسلمين القرأن بيتكلم عن الفداء بوضوع وأحنا هنفهم بتاعت وما قتلوه وما صلبوه 

التانيه دى لكن هنا كالم عن عمليه الفداء بالظبط تانى من قتل نفس بغير نفس أو فسـاداً فـى   

رض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعاً وفى األحاديث يورينا أن األ

 711محمد أيضاً مؤمن بمبدئ الفداء وضحى بكبشين أمالحين كتاب فقه اللغه جزء واحد ص 

أن النبى قدما ضحى النبى بكبشين أمالحين وقال اهللا هما  42وفى كتاب مشكاة المصابيح ص 



وعن لم يضحى من أمتى فداء لكن هل الخروف يقبل فداء عن األنسان بقى لما واحد هذا عنى 

يجى بعد ما يقدم ضحيه وخروف والحمد هللا أحنا ضحينى النهارده أنا ضحيت عن نفسى أنـا  

ضحيت بايه اللى فداك يقولك الخروف فدائك خروف أهالً استاذ خروف بتشتمنى مش أنتـى  

خروف وقدمت الخروف بدل نفسك دى فديه رخيصه جداً األنسان اللى بتقول يا ابنى أن قمتك 

قيمه غاليه وعظيمه ال يفديها إال شخص عظيم ذى المسيح فدى عظيم فداء عظيم هـذا هـو   

المسيح عزيزى المسيح أساساً الصليب ده صليب حب صليب خالص علشان خطرك هو كان 

أل ده من أجل الفداء من أجـل   يعنى المسيح مزاجه أنه هو يجى ويتصلب ويموت كده للمذاج

الخالص األمر الغائب عن ذهن المسلمين ليه مش علشان خاطر أنه هو بيفكر بعقله أل علشان 

خاطر متربس عقله قالوله ال تسأل عن أشياء أن تبدو لكم تسيئكم فهو زى بالظبط األخ سـيف  

حـص بنفسـك   باى جريس قالولو تربس مخك متربس مخك فتح عقلك اللى ربنا أدهولك وأف

وشوف الكالم ده مداه إيه ألنه بيقول كيف ننجوى نحن أن أهملنا خالصاً هذا مقداره سؤال بال 

جواب كيف ننجوى ال يمكن النجاه لو أهملت خالصه هذا مقداره يعنى لو أهملـت محبـه اهللا   

ا وفداء المسيح مسكين وعلشان كده يمكن الرب أدالك هذه الفرصه أنك تسمعنا سواء على الهو

علشان خاطر فرصه ربنـا   tvدلوقتى فى الروم خالل البال توك أو على الكثير من خالل ال 

بيتحها ليك وبيقدمهالك أن تسأل وتعرف أنا مبقولكش الزم تقبل وإال هنقتلك بالسيف ال أفحص 

وأفهم وفكر وراجع نفسك وإسأل أى شيخ فى الدنيا لما تأخد هذا الكالم أكتبه عندك أو سـجله  

فيه وشوف هيقولولك إيه ولو كالم مقنع ليك أهالً بيك عرفت طريق الخـالص أهـالً    وأسأل

وسهالً ألننا نعلن من على ممبر الجلجثه حيث صلب المسيح ومن فوق هـذا الممبـر نعلـن    

  .خالص المسيح وحبه لك ولكل أنسان كما أحبنا وفدانا امين 

  األخ أحمد

تقولون أنه قد رفع ونقـول كمـا هـو    أمين شكراً جناب القمص أخى وأختى المسلمه 

مكتوب وأما من جهتى فحاش ليه أن افتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح الذى بيه قد صـلب  

  .العالم لى وأنا للعالم هناخد دلوقتى األسئله أدمن الرب يبارك حياتك نبتدى بأول سؤال 

  أدمن

ده وزى ما الكتاب بيقول شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً يا أبونا على الموضوع الجميل   

كلمه الصليب عند الهالكين جهاله وأما عندنا نحن المخلصين فهى قوه اهللا وهما فعالً أخواتنـا  

معـاكى   10المسلمين بيعتبروا أن ده عار علينا أن أحنا نفتخر بصليب المسيح اليف تى فـى  

  .المايك أتفضلى 

المسيح للجميـع أهـالً الحقيقـه    وشكراً ليكم جميعاً سالم  9شكراً ليكى اليف تى فى   

السؤال اللى جالى بيدول على أن أخوانا بقى ال يتقبلو أن هما ورثو الخطيه مـن أدم وأن أدم  



أخطئ خالص يعنى هو يتحمل خطئته يعنى السؤال بيقول لحضرتك قولت يا قدس ابونا مـاذا  

  .تقصد بخطايا ذوريه أدم ماذا تقصد بخطايا ذوريه أدم المايك معاك 

  قمص زكرياال

شكراً جزيالً أحبائنا المسلمين بحسب ما أتسجل فى مخهم أن أدم بس مسئول عن خطيه نفسـه  

ومالوش دخل بالذريه زى ما قولنا قبل كده لو كان الذوريه ملهاش دخل ولم ترث العقوبه يبقى 

على  مارجعوش ليه الجنه من يوميها وكان ريحو الدنيا دليل أنهم ورثو العقوبه أنهم موجودين

أرض الشقاء والتعب ولم يعود إلى جنه عدن إلى األن وده أكبر دليل لكن بردو هجيب دليـل  

من األسالم وأكبر دليل هو حديث التلمذى عن أبى هريره عن النبى يقول جحد أدم فجحـدت  

ذوريته أهه جحد أدم فجحدت ذوريته ده النبى بيقول كده ونس أدم فاكل من الشجره فنسـيت  

شوف بقى الحته القويه اللى جايه بقى وأخطئ أدم فأخطئت ذوريته مـين بقـى    ذوريته ورثه

يقدر يقف قدام  عايز تنكر الحديث النبوى إنكرة تبقى فرصه لكن لو أنتى معتـرف بالحـديث   

  .قدامك الحديث النبوى أهوه أخطئ أدم فأخطئت ذوريته وشكراً جزيالً يا أدمن 

  األخ أحمد

  .شكراً الرب يبارك حياتك أدمن لو سمحتى السؤال التالى 

  أدمن

  معاكى المايك  7شكراً يا أحمد شكراً يا أبونا أتفضلى اليف تى فى  

شكراً السؤال اللى جانا السؤال بيقول إذ كان اهللا غفور رحيم فاألنسان ممكن بمجـرد  

  توبته ربنا هيغفرله مش كده بردو وال إيه شكراً جزيالً

  ص زكرياالقم

أه سؤال بردو بيورد وبيجلنا مظبوط زى ما بيقولو كده لكن هما أتكلمو عـن جانـب   

واحد للتوبه لما بيتوب ده جانب لكن مش ده كل المطلوب ألن ليس بالتوبه وحـدها يخلـص   

األنسان التوبه جزء وجانب من جوانب الخالص لكن يتم الخـالص بالجانـب األخـر وهـو     

أو الكفاره والديلل من القرأن أنا عايز أحبئنا المسلمين بس يخـدو  ضروره الفديه أو الضحيه 

مذكرات بالكالم ده ويكتوبى علشان خاطر يدرسوه على روائه ويسألو فيه العـارفين سـوره   

بيقول ال يؤاخذكم اهللا باللغو فى إيمانكم يعنى الحلفان الغيـر مقصـود ولكـن     89المائده ايه 

لما سبق العمد واألصرار ويحلف بعمد يعنى طب وبعدين دى  يؤاخذكم بما عقدتم اإليمان يعنى

خطيه أيوه وهيؤاخذكم يعنى هيعاقبكم طب والحل إيه استنى الحل أهه الحل فى نفـس األيـه   

فكفارته أه وصلنا للفكاره حاجه جميله قوى المبدء موجود فكفارته إيه إطعام عشرة مسـاكين  

ام طيب ليه ربنا مغفرش اإليمان مـن غيـر   وووو أو أو وإلى أخره طب فى كفاره ويدى طع

حكايه طعامه للمساكين ما كان الواحد حلف عن عمد وبعدين يقوله أنا توبـت يـا رب ليـك    



أغفرلى يقوله خالص برافو روخ سالم يا عم مينفعش لكن فى كفارته تودوها فين ال ده فـى  

يقـول ومـن    9بن أيه أكثر من كده بقى لو كات الخطيه كبيره كده ومجعلصه فى سوره التغا

يؤمن باهللا ويعمل صالحاً ها راجل خاطئ وشرير وأمن باهللا وعمل عمالً صالحاً يحصلوا ايـه  

يكفر عن سيأته ويدخله جنات تجرى من تحتها األنهار مين اللى يكفر هو بقـى اللـى يكفـر    

ون أن ويكفر إزاى أل مش هو دى الحكايه بقت كبيره قوى ويفسر هذا الكالم المفسرون ويقول

اهللا هو الذى يكفر عن سيأته طب وربنا يكفر عن سيأته إزاى هيطعم مساكين هيدبحلو خروف 

هيجبلو فديه عظيم أه هيجيلو فدى عظيم هو المسيح الذى يكفر عن السيئات هذه األيه اقرأوها 

هار فى القرأن تجدوها بأنها بلسان اهللا يقول يكفر عنه سيأته ويدخله جنات تجرى من تحتها األن

إذاً العمليه ماهياش أنه يتوب وخالص الزم فى كفاره الزم فى فداء والفداء العظيم هو المسيح 

  .أمين 

  األخ أحمد

  .أمين شكراً يا قدس ابونا أدمن لو سمحتى السؤال اللى وراه 
  

الرب يبارك حياتك وأهالً باألستاذ أحمد مجـدداً وشـكراً    9طيب شكراً اليف تى فى 

جل هذه المحاضره الرائعه الحقيقه فى موضوع الصليب يا قدس ابونـا هنـاك   ألبونا ذكريا أل

سؤال من األحباء المسلمين وهو ربما السؤال الذى يتكرر وسمعناه منذ نعومه أظافرنا يعنـى  

ومازال يتكرر من أحبائنا المسلمين حيث يقولون أنتم تقولون أن المسيح قد صلب ولكن القرأن 

  .شبه له فما هو رد قدسكم شكراً والمايك معاك يا أدمن  واضح يقول لم يصلب ولكن

  القمص زكريا

أشكرك يا عزيزى الفاضل وده سؤال وجيه طبعاً بيفرض نفسه ألن األيات اللى فـى  

القرأن بتقول وما صلبوه وما قتلوه يقيناً ولكن شبه لهم هما طبعاً عايزين يفهموا أيه العمليه إيه 

نجاوب عليها شوف األيه دى افحصها ويايا تعالو بينـا نفهمهـا    وضع اإليه دى والبد أن أحنا

ولكن شبه له شبه له إيه شبه لمن كما يقول الرازى شبه لمن شبه لهم أنهم صلبوا المسيح وال 

شبه لهم الراجل اللى وقع عليه شبه المسيح أحتار المفسرون فى هذه األيه فا شوف يا عزيزى 

يقول إيه أن اهللا ألقى شبه المسـيح   16إلى  12لبيات ص إختالف المفسرين فى كتاب جامع ا

على أحد الحوارين ويدعى سرجوس أدى واحد أحد الحواريين واسـمه سـرجوس والحقيقـه    

الواحد بيقرأ فى الكتاب المقدس يدور على واحد من الحواريين اسمه سرجوس ما يالقيش طب 

كوين للرؤيا مايالقيش سـرجوس  بالش حواريين يدور على مخلوق فى الكتاب المقدس من الت

سنه همـا   700دى سرجوس دى جبوها منين متفهمش طيب ده هما بقى أضرا اللى جم بعد 

أضرا بالكالم وقيال أن اهللا القى شبه المسيح على يهوذا الذى أسلمه لليهود يبقـى سـرجوس   



لى عملها ويانا ويهوذا طيب وقيال أن اهللا ألقى شبه ايوه على يهوذى دى أنا منساش المناظره ال

الشيخ مازن جبولى الشيخ مازن وقالولى ده بقى إيه ده مفتى هيفتيلك تمام أوى فقعـد يقـولى   

اللى أتصلب يهوذه ماهواش المسيح قولتله إزاى قال لى البرهان عندكم فى الكتاب قولتله فين 

نتى فقـى  يا عم قال فى المزمور الثانى والعشرون قولتله ياعم مش العشرون يا حبيبى مش أ

وخريج أزهر وجيبينك شيخ طيب ماتبقاش اسمه فى العشرون ده فى دى تجر بتكم مش بـس  

العشرون اسمها فى األصحاح الثانى والعشرين فوتله دى ماش قولتله ها عايز تقول إيه شوف 

يا عزيزى مكتوب عندكم أهه المسيح بيقول أما أنا فصلبوه قولتله فين ديت يا عم قال عنـدك  

ه أما أنا فصلبوه هو يا سالم دى إيه الفتاكه دى ياعم جبتها منين قال موجوده قولتلـه  أدامك أه

طيب يا حبيبى أنتى أتخرجت من األزهر قالى ايوه قولتله أنتى معاك الشهاده اإلبتدائيه أنتى يا 

عم بتعرف تعرب بتعرف تقرأ ده القرأه ما بتعرفهاش يا ابنى مكتوبه أما أنـا فصـاله مـش    

ن الواو مكتوب بالقديم صاله باأللف ألف مكسوره كده وعليها واو وعليهـا واحـد   فصلبوه أل

فقالك أما أنا فصاله أما أنا فصلبوه هو يهوذا يعنى شيئ غريب للغايه شيئ مضـحك يهـوذا   

وقيل ان اهللا ألقى شبه المسيح على أحد جنود الرومان يبقى سرجوس يهوذا أحد جنود الرومان 

ام البيضاوى أنه قيل طيطاوس اليهودى أببببب طيطاوس اليهودى ايـوه  وأيه كمان وذكر اإلم

طب وغير كده كمان إيه وقيل أن اهللا ألقى شبه عيس على أنسان أخر يعينى علشان تصـطاد  

زى ما تاخد شوفو خمس اقوال سرجوس يهوذا جندى رومانى طيطاوس اليهودى إنسان أخر 

دما تختلف أقوال الشهود تسقط القضيه صح وال وعندما يختلف اقوال الشهود تسقط القضيه عن

أل لما يرسو على رأى يبقو يجى يقوللنا الكالم بتعهم دولت مكتوب فى كتاب جامع البيان ثـم  

هل ربنا كان محتاج إلى هذه التمثيليه علشان خاطر ينقذ المسيح طيب ماهما ماشين كده فـى  

ليب يجى طالع لفوق بدل ما ايـه  موكب الصليب ويجو يطلعوه على الصليب يحطوه على الص

ما يتصلب ويبقوا قدام الجميع ويؤمنو بيه ثم أن لماذا يستبعدون المسيح أن الناس ممكن تقتلـه  

المسيح ليه طب ماهو القرأن بيقول قتلوا النبين بغير وجه حق بغير حق ف ال عمـران ايـه   

ايه ففريقاً كذبتم وفريقـاً  ويقتلون األنبياء بغير حق وفى سوره البقرى أتكررت نفس الحك 112

تقتلون لما أرسلنا أليكم موسى وعيس أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً 

كذبتم كذبتو موسى وفريقاً تقتلون قتلو المسيح ما القرأن بيشهد بكده ايه وجه الغرابه ربنا يدى 

القدر علشان خاطر نقـدر نأخـذ   فهم ومعرفه للنفوس كلها لتخلص أتفضل ياريت نكتفى بهذا 

  .فرصه للتأمل وال إيه رأى حضره البرنامج يتسع كده 

  األخ أحمد



أل مافيش الحقيقه وقت فا بنعتزر للموجودين وتقدرو تبعتوا اسئله حضـارتكم لقـدس   

ابونا وهو هيرض عيلها ألحقاً نشكركم على المشاركه بتاعتكم واألن سنستمع لمحـه روحيـه   

  .الكتاب المقدس عن محبه اهللا من 

  القمص زكريا

يقول ألنه تعلق بى أنجيه ارفعه ألنه عرف أسمى  91أمين فى سفر المزامير إصحاح 

يدعونى فأستجيب له معه أنا فى الضيق انقذه وأمجده من طول األيام اشبعه وأوريه خالصـى  

علق فى مين يا ربنا بيقول بكل الحب اللى يتعلق بيا واللى يمسك فيا أنا هنجيه أخلصه أنتى مت

عزيزى الفاضل أنتى متعلق فى الهوا أنتى متعلق على اشايه وال متعلق على صخر الضـهور  

رب االله ماسك فيه تعلق بيه أنجيه قوله يارب انا بتعلق بيك قوله يارب أنا ماسك فيك قولـه  

ـ   ى يارب ماليش حد غيرك أنا جايلك أنتى رجايا أنتى أملي أنتى صخرتى أنا متمسك بيـك أنت

خالصى أنا متمسك بيك يارب وربنا مش ممكن أبداً هيخذلك كلم ربنا بالعادى كده وباالبلـدى  

كده كلمه بالعادى كلميه يا بنتى اهللا أبوك وأوبكى كلمه باالبلدى بالش قوام وقوعاد لكن العمليه 

بـتكلم   أنك أنتى تتكلم مع اهللا بهدوء تتكلم مع اهللا وتأخد وتدى وياه ببساطه عديه زى ما أنـا 

وياك كده كلم ربنا وأنتى زى ما بتتكلم مع أخوك اتكلم مع ربنا ده أب قوله يارب أنا متعلـق  

بيك أنتى قولت تعلق بى أنجيه وأنا يارب مالياش حد غيرك أنا بتعلق بيك نور عينى علشـان  

اعرفك نور ذهنى علشان خاطر أدركك نور قلبى علشان أؤمن بيك فين يارب الصـح وفـين   

ين الطريق اللى انا أسلكه واسير فيه علمنى طريقك يارب أمسكنى بيمينك وال تتركنى الغلط ف

ألنه مكتوب تعلق بى أنجيه أرفعه ألنه عرف اسمى جربى أنك أنتى تعرف اسم اهللا وتتعـرف  

عليه وتختبره فى حياتك عن أذن ينجيك ويرفعك يدعونى فاستجيب له عمر ربنا مـا بيخـذى   

مر ربنا ما يسد ودانه عن أى أنسان لكن يجيب قال اسـئلو تعطـو   إنسان لكن يستجيب لى ع

أطلبوا تجدو أقرعو يفتح لكم من يقبل إلي ال أخرجه خارجاً يدعونى فأستجيب له شوف اللـى  

جايه معه أنا فى الضيق ربنا ما بيتركش والده أبداً اهللا معانا فى وسط ضيقاتنا اهللا معانا فـى  

مشاكلك اهللا معاك فى وسط المرض اهللا وياك وقت الحـزن   وسط مصايبنا اهللا معاك فى وسط

والضيق معه أنا فى الضيق يعمل إيه أنقذه وأمجده أنقذه وأمجده اهللا مسـتعد أن ينقـذك ينقـذ    

حياتك من الغرق ينقذ حياتك من الجحيم ينقذ حياتك من النار األباديه ينقذ حياتك من الثعبـان  

أن هو ينقذ حياتك ويخلص نفسك من طول األيام اشبعه  األقرع واللى البس بروكه ربنا مستعد

ترى اياماً حلوى وسعيده وأوريه خالصى أنتى مش شايف خالص الرب فين هيوروهولك بس 

أنتى قوله أرنى يارب خالصك عرفنى يارب طريقك أنا يارب قدامك عايز اعرف قلبى مفتوح 

لفداء لنفسى فأنا بقبلك اقبل ربنا ليك أتفضل وحل فيا يارب األن ألنك غفرت خطاياى ودبرت ا

األن يا ابنى يا ريت تقبل ربنا األن يا ريت إزى كان ده فعالً وقت قراراك الحاسـم أوعـى   



تضيع الليله دى واليوم ده قوله يارب أنا بأبلك فى حياتى مخلصاً لنفس وفادياً الرب يباركـك  

  .ى اهللا أمين ويعينك ويساعدك واسمع أخبار طيبه عن التأبين والراجعين إل

  األخ أحمد

   .أمين شكراً جناب القمص ذكريا بطرس الرب يبارك حياتك
 


