تعريف الروح القدس الجزء االول
Holy_bible_1

الروح القدس أو روح هللا كما ذكر الكتاب المقدس في بدايته هو واضح من اسمه هو روح هللا
سفر التكوين 1
 1: 1في البدء خلق هللا السموات و االرض
 2: 1و كانت االرض خربة و خالية و على وجه الغمر ظلمة و روح هللا يرف على وجه المياه
وروح هللا ياخذ تصريف مذكر في العبري
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وندرس معا بعض االشياء المتعلقة بروح هللا القدوس االقنوم الثالث
أوالً  :أسماء الروح القدس
الروح كما في
إنجيل يوحنا 22 :1
ِ
الروح َن ِازالً ِم ْثل حمام ٍة ِمن َّ ِ
اس َتَقَّر َعَلْي ِه.
َ ََ َ َ
وحَّنا َقائالًِ« :إني َق ْد َأرَْي ُت ُّ َ
َو َش ِه َد ُي َ
الس َماء َف ْ

إنجيل يوحنا 5 :2
ِ
ق أَ ُقول َلكِ :إ ْن َكان أَحٌد الَ يوَلُد ِمن اْلم ِ
َن َي ْد ُخ َل
ق اْل َح َّ
اب َي ُسو ُع« :اْل َح َّ
اء َو ُّ
الرو ِح الَ َي ْقدُر أ ْ
ُ َ
َ َ
أَ
ُ
َج َ
َ َ
مَل ُكوت ِ
هللا.
َ َ

إنجيل يوحنا 6 :2
ِ
وح.
ود ِم َن ُّ
ود ِم َن اْل َج َسد َج َسٌد ُه َوَ ،واْل َم ْوُل ُ
اَْل َم ْوُل ُ
الرو ِح ُه َو ُر ٌ

إنجيل يوحنا 8 :2

اَ ِلريح َته ُّب حي ُث َت َشاء ،وَتسمع صوَتهاِ ،
هك َذا
لكَّن َك الَ َت ْعَل ُم ِم ْن أَْي َن َت ْأ ِتي َوالَ ِإَلى أَْي َن َت ْذ َه ُب َ
ُ ُ َْ
ُ َ ْ َُ َْ َ
الرو ِح».
ُك ُّل َم ْن ُولِ َد ِم َن ُّ

إنجيل يوحنا 23 :2
ِ
َن َّال ِذي أَرسَله هللا ي َت َكَّلم ِب َكالَ ِم ِ
هللا أل ََّن ُه َلْي َ ِ
وح.
أل َّ
هللا ُّ
الر َ
س ب َكْيل ُي ْعِي ُ
َْ ُ َُ ُ

رسالة يوحنا الرسول األولى 6 :5
َّ ِ
اء َفَق ْط ،بل ِباْلم ِ
اء وَدمٍ ،يسو ُع اْلم ِسيح .الَ ِباْلم ِ
ِ
اء َو َّ
وح ُه َو
الد ِم َ .و ُّ
الر ُ
َ ُ
ه َذا ُه َو الذي أ ََتى ب َم ٍ َ َ ُ
َْ َ
َ
ق.
َّال ِذي َي ْش َهُد ،أل َّ
وح ُه َو اْل َح ُّ
َن ُّ
الر َ

الروح القدس
إنجيل لوقا 12 :11
ِ َايا َجِي َد ًةَ ،ف َك ْم ِباْل َحرِ
آلب َّال ِذي ِم َن
ِوا أ َْوالََد ُك ْم َع َ
َن ُت ْع ُ
َفِإ ْن ُكْن ُت ْم َوأَْن ُت ْم أ ْ
َشَرٌار َت ْع ِرُفو َن أ ْ
ِي ا ُ
الروح اْلُقد ِ ِ
ِ
َّ ِ
ين َي ْسأَُلوَن ُه؟».
س لَّلذ َ
الس َماءُ ،ي ْعِي ُّ َ ُ َ

نجيل لوقا 11 :12

الرو ِح اْلُقُد ِ
ال َكلِم ًة َعَلى ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
س َفالَ ُي ْغ َفُر
ف َعَلى ُّ
ان ُي ْغ َفُر َل ُهَ ،وأ َّ
َما َم ْن َجَّد َ
َوُك ُّل َم ْن َق َ َ
َل ُه.

إنجيل لوقا 12 :12
الس ِ
ِ ِ
ِ
وه».
أل َّ
َن ُّ
اعة َما َي ِج ُب أ ْ
س ُي َعل ُم ُك ْم في تْل َك َّ َ
الر َ
َن َتُقوُل ُ
وح اْلُقُد َ

إنجيل يوحنا 23 :7
ِ
ِ
ِ
س َل ْم َي ُك ْن َق ْد
وه ،أل َّ
َن ُّ
ال ه َذا َع ِن ُّ
ين أ ْ
ان اْل ُم ْؤ ِمُنو َن ِبه ُم ْزِمع َ
الرو ِح َّالذي َك َ
الر َ
َن َي ْقَبُل ُ
وح اْلُقُد َ
َق َ
َن َي ُسو َع َل ْم َي ُك ْن َق ْد ُم ِج َد َب ْعُد.
أ
ُع ِِي َب ْعُد ،أل َّ
ْ َ

روح هللا
سفر التكوين 2 :1
ف عَلى وج ِه اْل ِمي ِ
ِ
اه.
ض َخ ِرَب ًة َو َخالَِيةًَ ،و َعَلى َو ْج ِه اْل َغ ْم ِر ُ
َوَكاَن ِت األَْر ُ
وح هللا َي ِر ُّ َ َ ْ
ظْل َمةٌَ ،وُر ُ
َ

سفر الخروج 2 :21

ومأل ُْته ِمن رو ِح ِ
هللا ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َف ْه ِم َواْل َم ْع ِرَف ِة َوُك ِل َصْن َعةٍ،
ََ ُ ْ ُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 16 :2
هللا ،وروح ِ
أَما َتعَلمو َن أََّن ُكم هي َكل ِ
يك ْم؟
هللا َي ْس ُك ُن ِف ُ
َُ ُ
ْ َْ ُ
َ ْ ُ

سفر أيوب 3 :22
روح ِ
هللا َصَن َعِني َوَن َس َم ُة اْلَق ِد ِ
َحَي ْتِني.
ير أ ْ
ُ ُ

روح الهنا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11 :6
ِ
ِ
اس ِم الَّر ِب َي ُسو َع َوبُِرو ِح ِإل ِهَنا.
َو َ
هك َذا َك َ
ان أَُن ٌ
اس مْن ُك ْم لك ِن ا ْغ َت َسْل ُت ْمَ ،ب ْل َتَقَّد ْس ُت ْمَ ،ب ْل َتَبَّرْرُت ْم ِب ْ

روح هللا الحي
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 2 :2

ِ
ظ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ِر َ َّ
اح
َ
وب ًة الَ ِبحْب ٍر َب ْل ِبُرو ِح هللا اْل َح ِي ،الَ في أَْل َو ٍ
وم ًة مَّناَ ،م ْك ُت َ
ين أَن ُك ْم ِر َساَل ُة اْل َمسي ِحَ ،م ْخُد َ
اح َقْل ٍب َل ْح ِمَّي ٍة.
َح َج ِرَّي ٍة َب ْل ِفي أَْل َو ِ

روح هللا القدوس
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 21 :3
ِ
وس َّال ِذي ِب ِه ُخ ِت ْم ُت ْم لَِي ْو ِم اْل ِف َدا ِء.
َوالَ ُت ْح ِزُنوا ُر َ
وح هللا اْلُقُّد َ

روح الرب
سفر القضاة 11 :2
ِ
ِ
وح َّ ِ
ان ِر َش ْع َتايِ َم َمِل َك
يل َو َخَر َج لِْل َحْر ِب َف َد َف َع َّ
الر ُّب لَِي ِد ِه ُك َ
وش َ
َف َك َ
ان َعَلْيه ُر ُ
الربَ ،وَق َضى ِإل ْسَرائ َ
وش ِ
ان ِر َش ْع َتايِ َم.
اع َت َّز ْت َيُد ُه َعَلى ُك َ
امَ ،و ْ
أََر َ

سفر القضاة 23 :6
اء ُه.
وح َّ
الر ِب ِج ْد ُعو َن َف َضَر َب ِباْلُبو ِقَ ،ف ْ
س ُر ُ
اج َت َم َع أَِب َ
َوَل ِب َ
يع َزُر َوَر َ

سفر القضاة 23 :11

الر ِب عَلى ي ْف َتاحَ ،فعبر ِجْلعاد ومَن َّسى وعبر ِمص َفا َة ِجْلعاد ،و ِمن ِمص َف ِ
اة ِجْل َع َاد
َف َك َ
ان ُر ُ
ََ َ ْ ْ
َ َ ََ ْ
وح َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َعَبَر ِإَلى َبِني َع ُّمو َن.

سفر صموئيل األول 12 :16
ِ
ِ
ِ
ِ
يل َقْر َن ُّ
الر ِب َعَلى َد ُاوَد ِم ْن ذلِ َك اْلَي ْومِ
وح َّ
َفأ َ
الد ْه ِن َو َم َس َح ُه في َو َسط ِإ ْخ َوِته َو َح َّل ُر ُ
َخ َذ َص ُموئ ُ
ِ
ِ
ام ِة.
يل َوَذ َه َب ِإَلى َّ
ام َص ُموئ ُ
َف َصاعًدا ُث َّم َق َ
الر َ

روح السيد الرب
سفر إشعياء 1 :61
ِ
ِ
ِ
َع ِص َب ُمْن َك ِسرِي اْلَقْل ِب،
الر ِب َعَل َّي ،أل َّ
َن َّ
السِي ِد َّ
وح َّ
ين ،أَْر َسَلني أل ْ
الر َّب َم َس َحني ألَُب ِشَر اْل َم َساك َ
ُر ُ
ألُ َن ِادي لِْلمس ِبِي ِ ِ
ين ِب ِ
ْس ِ
اإل ِْالَ ِ
ق.
ور َ
َ َْ َ
ين باْلع ْت ِقَ ،ولِْل َمأ ُ

روح ابيكم
إنجيل متى 21 :11
ِِ
يك ْم.
يك ُم َّال ِذي َي َت َكَّل ُم ِف ُ
وح أَِب ُ
أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكلم َ
ين َب ْل ُر ُ

روح ابن هللا
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالِية 6 :3
ِِ
اآلب».
هللا ُر َ
وح ْابنه ِإَلى ُقُلو ِب ُك ْم َص ِار ًخاَ« :يا أََبا ُ
ُث َّم ِب َما أََّن ُك ْم أَْبَن ٌ
اء ،أَْر َس َل ُ

روح المسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8
وحِ ،إن َكان روح ِ
ِ
هللا س ِ
َحٌد
َما أَْن ُت ْم َفَل ْس ُت ْم ِفي اْل َج َس ِد َب ْل ِفي ُّ
َوأ َّ
اكًنا ِف ُ
يك ْم َولك ْن ِإ ْن َك َ
ان أ َ
الر ِ ْ َ ُ ُ
َ
َليس َل ُه روح اْلم ِس ِ ِ
س َل ُه.
يحَ ،فذل َك َلْي َ
َْ
ُ ُ َ

رسالة بِرس الرسول األولى 11 :1
ب ِِ
َي وْق ٍت أَو ما اْلوْق ُت َّال ِذي َكان ي ِد ُّل عَلي ِه روح اْلم ِس ِ ِ ِ
ق َف َش ِه َد
احث َ
يح َّالذي في ِه ْمِ ،إ ْذ َسَب َ
َ
ْ َ َ
ين أ ُّ َ
َ َ َْ ُ ُ َ
يحَ ،واأل َْم َج ِاد َّال ِتي َب ْع َد َها.
ِباآلالَمِ َّال ِتي لِْل َم ِس ِ

روح يسوع المسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 13 :1

ِ
يح،
َعَل ُم أ َّ
ِْلَب ِت ُك ْم َو ُم َؤ َازَرِة ُرو ِح َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ص ِب َ
ول لِي ِإَلى َخالَ ٍ
ألَني أ ْ
َن ه َذا َي ُؤ ُ

روح ازلي
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 13 :3
يحَّ ،ال ِذي ِبروح أ ََزلِي َقَّدم َن ْفسه ِ
َف َك ْم ِباْل َحرِ
ِ ِهُر َض َم ِائَرُك ْم ِم ْن
ِي َي ُكو ُن َد ُم اْل َم ِس ِ
هلل ِبالَ َعْي ٍبُ ،ي َ
ُ ٍ ٍ َ َ ُ
ِ ِ ِ
هللا اْل َح َّي!
أْ
َع َمال َمي َت ٍة ل َت ْخد ُموا َ

روح القداسة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :1
وَتعَّين ابن ِ
هللا ِبُق َّوٍة ِمن ِجه ِة رو ِح اْلَقداس ِةِ ،باْل ِقيام ِة ِمن األَمو ِ
يح َربَِنا.
اتَ :ي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َ َ َ َْ
َ َ َ َْ
ْ َ ُ
َ َ

روح الموعد القدوس
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 12 :1
َّ ِ ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
آمْن ُت ْم
الذي فيه أَْي ًضا أَْن ُت ْم ،إ ْذ َسم ْع ُت ْم َكل َم َة اْل َح ِق ،إْنج َ
يل َخالَص ُك ُم ،الذي فيه أَْي ًضا إ ْذ َ
ُخ ِت ْم ُت ْم ِبُرو ِح اْلم ْو ِع ِد اْلُقُّد ِ
وس،
َ

روح الحكمة
سفر الحكمة 6 :1
ِ
ِ
ِ ِ
وح اْل ِح ْكم ِة م ِح ٌّب لِ ِ
إل ْن َس ِ
يب
ق ،أل َّ
ف ِم َّما َن َ
ان؛ َفالَ ُيَبر ُ
ِئ اْل ُم َجد َ
ِإ َّن ُر َ
هللا َناظٌر ل ُكْلَي َتْيه َوَرِق ٌ
َِ
َن َ
َ ُ
لَِقْل ِب ِه الَ ي ْغ ُفل وس ِ
ام ٌع لِ َف ِم ِه.
َ ُ ََ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 17 :1
ِ
ِ
وح اْل ِح ْكم ِة َو ِ
اإل ْعالَ ِن ِفي َم ْع ِرَف ِت ِه،
له َربَِنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َك ْي ُي ْعَِي ُك ْم ِإ ُ
يح ،أَُبو اْل َم ْجدُ ،ر َ
َ

روح الحكمة والفهم ،روح المشورة والقوة ،روح المعرفة ومخافة الرب
سفر إشعياء 2 :11
ِ ِ
ِ
وح اْل َم ْع ِرَف ِة َو َم َخا َف ِة
وح َّ
ورِة َواْلُق َّوِةُ ،ر ُ
وح اْلح ْك َمة َواْل َف ْهمُِ ،ر ُ
الر ِبُ ،ر ُ
َوَي ُح ُّل َعَلْيه ُر ُ
وح اْل َم ُش َ
الر ِب.
َّ

روح الحق
إنجيل يوحنا 17 :13

ِ
ِ
َما أَْن ُت ْم َف َت ْع ِرُفوَن ُه أل ََّن ُه
اه َوالَ َي ْع ِرُف ُهَ ،وأ َّ
يع اْل َعاَل ُم أ ْ
ُر ُ
وح اْل َح ِق َّالذي الَ َي ْس َتِ ُ
َن َي ْقَبَل ُه ،أل ََّن ُه الَ َيَر ُ
مِ
يك ْم.
اك ٌث َم َع ُك ْم َوَي ُكو ُن ِف ُ
َ

إنجيل يوحنا 12 :16
يع اْل َح ِق ،أل ََّن ُه الَ َي َت َكَّل ُم ِم ْن َن ْف ِس ِهَ ،ب ْل
وح اْل َح ِقَ ،ف ُه َو ُيْرِشُد ُك ْم ِإَلى َج ِم ِ
َوأ َّ
اء َذ َ
اكُ ،ر ُ
َما َم َتى َج َ
َّ ِ ِ
ور ِ
ِ ِ
آتَي ٍة.
ُم ٍ
ُك ُّل َما َي ْس َم ُع َي َت َكل ُم بهَ ،وُي ْخبُرُك ْم بأ ُ

رسالة يوحنا الرسول األولى 6 :5
َّ ِ
اء َفَق ْط ،بل ِباْلم ِ
اء وَدمٍ ،يسو ُع اْلم ِسيح الَ ِباْلم ِ
ِ
اء َو َّ
وح ُه َو
الد ِم َ .و ُّ
الر ُ
َ ُ
ه َذا ُه َو الذي أ ََتى ب َم ٍ َ َ ُ
َْ َ
َ
ق.
َّال ِذي َي ْش َهُد ،أل َّ
وح ُه َو اْل َح ُّ
َن ُّ
الر َ

روح الحياة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 2 :8
َن َناموس رو ِح اْلحي ِ
َع َتَقِني ِم ْن َنام ِ
وس اْل َخ َِِّي ِة َواْل َم ْو ِت.
اة ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َع َق ْد أ ْ
ََ
أل َّ ُ َ ُ
ُ

روح النعمة

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 22 :3
ِ
ِ
اَ َّلر ُّب يسو ُع اْلم ِسيح مع ر ِ
ين.
وح َك .اَلن ْع َم ُة َم َع ُك ْم آم َ
َ ُ ََُ
َُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 23 :11
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س
َشَّر َت ُ
َف َك ْم ِعَق ًابا أ َ
اس ْاب َن هللاَ ،و َحس َب َد َم اْل َع ْهد الذي ُقد َ
ظُّنو َن أََّن ُه ُي ْح َس ُب ُم ْس َتحًّقا َم ْن َد َ
ِب ِه دِنسا ،و ْازدرى ِبرو ِح ِ
الن ْع َم ِة؟
َ ً َ ََ ُ

روح النعمة والتضرعات
سفر زكريا 11 :12
ِ ِ
الت َضُّرع ِ
ِ
ان أ ِ
ظُرو َن ِإَل َّيَّ ،ال ِذي
اتَ ،فَيْن ُ
« َوأ ُِف ُ
وح الن ْع َمة َو َّ َ
يم ُر َ
يض َعَلى َبْيت َد ُاوَد َو َعَلى ُس َّك ِ ُ
ُور َشل َ
يد َل ُهَ ،وَي ُكوُنو َن ِفي َمَرَارٍة َعَلْي ِه َك َم ْن ُه َو ِفي َمَرَارٍة
وحو َن َعَلْي ِه َكَن ِائ ٍح َعَلى َو ِح ٍ
َ
وهَ ،وَيُن ُ
ِ َعُن ُ
َعَلى ِب ْك ِرِه.

روح المجد
رسالة بِرس الرسول األولى 13 :3

َن روح اْلمج ِد و ِ
َما ِم ْن ِج َه ِت ِه ْم
اس ِم اْل َم ِس ِ
يحَ ،ف ُ
هللا َي ِح ُّل َعَلْي ُك ْم أ َّ
َِ
وبى َل ُك ْم ،أل َّ ُ َ َ ْ َ
ِإ ْن ُعِيْرُت ْم ِب ْ
ِ
َّد.
ف َعَلْي ِهَ ،وأ َّ
َما ِم ْن ِج َهت ُك ْم َفُي َمجُ
َفُي َجَّد ُ

روح القوة
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 7 :1
ِ
وح اْلُق َّوِة َواْلم َحَّب ِة َو ُّ
الن ْص ِح.
أل َّ
وح اْل َف َش ِلَ ،ب ْل ُر َ
هللا َل ْم ُي ْعَِنا ُر َ
َن َ
َ

المعزي الروح القدس
إنجيل يوحنا 26 :13
َّ ِ
ِ
اس ِميَ ،ف ُه َو ُي َعلِ ُم ُك ْم ُك َّل َشي ٍءَ ،وُي َذ ِكُرُك ْم
َما اْل ُم َعزِيُّ ،
َوأ َّ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
اآلب ِب ْ
س ،الذي َسُيْرسُل ُه ُ
ْ
ِب ُك ِل َما ُقْل ُت ُه َل ُك ْم.

أقنوم الروح القدس

الروح القدس الذي تكلم عنه الكتاب المقدس في بدايته وفي بداية الخليقة هو روح هللا
سفر التكوين 1
 1: 1في البدء خلق هللا السموات و االرض
 2: 1و كانت االرض خربة و خالية و على وجه الغمر ظلمة و روح هللا يرف على وجه المياه
والروح القدس هو اقنوم من الثالوث له نفس جوهر هللا
ووضح لنا الكتاب المقدس صفاته الالهوتية
اوال ازلي
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 13 :3
يحَّ ،ال ِذي ِبروح أ ََزلِي َقَّدم َن ْفسه ِ
َف َك ْم ِباْل َحرِ
ِ ِهُر َض َم ِائَرُك ْم ِم ْن
ِي َي ُكو ُن َد ُم اْل َم ِس ِ
هلل ِبالَ َعْي ٍبُ ،ي َ
ُ ٍ ٍ َ َ ُ
ِ ِ ِ
هللا اْل َح َّي
أْ
َع َمال َمي َت ٍة ل َت ْخد ُموا َ

غير محدود
سفر المزامير 123
 7أَي َن أَ ْذ َهب ِم ْن ر ِ
َهُر ُب؟
وح َك؟ َو ِم ْن َو ْج ِه َك أَْي َن أ ْ
ْ
ُ
ُ
ِ
اكَ ،واِ ْن َفَر ْش ُت ِفي اْل َه ِ
اوَي ِة َف َها أَْن َت
ِ 8إ ْن َص ِع ْد ُت ِإَلى َّ
الس َم َاوات َفأَْن َت ُهَن َ

سفر الحكمة 7 :1
الر ِب مألَ اْلمس ُكوَنةَ ،وو ِ
اس َع اْل ُك ِل ِعْن َد ُه ِعْل ُم ُك ِل َكلِ َم ٍة.
أل َّ
َن ُر َ
ََ
َْ
وح َّ َ

كلي القدرة والقوة
سفر إشعياء 2 :11
ِ ِ
ِ
وح اْل َم ْع ِرَف ِة َو َم َخا َف ِة
وح َّ
ورِة َواْلُق َّوِةُ ،ر ُ
وح اْلح ْك َمة َواْل َف ْهمُِ ،ر ُ
الر ِبُ ،ر ُ
َوَي ُح ُّل َعَلْيه ُر ُ
وح اْل َم ُش َ
الر ِب.
َّ

سفر زكريا 6 :3
َفأَجاب وَكَّلمِني َق ِائالًِ « :
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
هذ ِه َكِلم ُة َّ ِ ِ
ال
الرب إَلى َزُرَّباب َل َقائالً :الَ باْلُق ْدَرة َوالَ باْلُق َّوةَ ،ب ْل بُروحي َق َ
َ
َ َ َ َ
َر ُّب اْل ُجُنوِد.

سفر أعمال الرسل 8 :1
ِ
ودا ِفي أ ِ
يم َوِفي ُك ِل
لكَّن ُك ْم َس َتَناُلو َن ُق َّوًة َم َتى َح َّل ُّ
س َعَلْي ُك ْمَ ،وَت ُكوُنو َن لِي ُش ُه ً
الر ُ
ُ
وح اْلُقُد ُ
ُور َشل َ
الس ِ
اْلَي ُه ِ
امَرِة َواَِلى أَ ْق َصى األَْر ِ
ض».
ودَّي ِة َو َّ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12 :15
الرج ِ
ِ
الرج ِ
اإليم ِ ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
ِ ِ
س.
اء ِبُق َّوِة ُّ
اء ُك َّل ُسُر ٍ
َوْلَي ْمأل ُ
ْك ْم ِإ ُ
ان ،ل َت ْزَد ُادوا في َّ َ
له َّ َ
ور َو َسالَ ٍم في َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 13 :15
ات وعج ِائبِ ،بُق َّوِة رو ِح ِ
هللا ح َّتى ِإِني ِم ْن أ ِ
يم َو َما َح ْوَل َها ِإَلى ِإللِ ِ
يكو َنَ ،ق ْد
ير ُ
َ
ِبُق َّوِة َ
ُ
ُ
آي ٍ َ َ َ َ
ُور َشل َ
التْب ِش َير ِبِإْن ِج ِ
أَ ْك َمْل ُت َّ
يح.
يل اْل َم ِس ِ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 7 :1
ِ
وح اْلُق َّوِة َواْلم َحَّب ِة َو ُّ
الن ْص ِح.
أل َّ
وح اْل َف َش ِلَ ،ب ْل ُر َ
هللا َل ْم ُي ْعَِنا ُر َ
َن َ
َ

كلي العلم
سفر الحكمة 7 :1
الر ِب مألَ اْلمس ُكوَنةَ ،وو ِ
اس َع اْل ُك ِل ِعْن َد ُه ِعْل ُم ُك ِل َكلِ َم ٍة.
أل َّ
َن ُر َ
ََ
َْ
وح َّ َ

إنجيل لوقا 12 :12

الس ِ
ِ ِ
ِ
وه».
أل َّ
َن ُّ
اعة َما َي ِج ُب أ ْ
س ُي َعل ُم ُك ْم في تْل َك َّ َ
الر َ
َن َتُقوُل ُ
وح اْلُقُد َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 12 :2
ين
َّال ِتي َن َت َكَّل ُم ِب َها أَْي ًضا ،الَ ِبأَ ْق َوال ُت َعلِ ُم َها ِح ْك َم ٌة ِإْن َس ِانَّيةٌَ ،ب ْل ِب َما ُي َعلِ ُم ُه ُّ
سَ ،ق ِارِن َ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
وحَّي ِ
وحَّي ِ
الر ِ
الر ِ
ات.
ات ِب ُّ
ُّ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11 :2
الروح ي ْفحص ُك َّل َشي ٍء ح َّتى أَعماق ِ
َعَلَن ُه هللا َلَنا َن ْح ُن ِبر ِ
هللا.
وح ِه .أل َّ
َفأ ْ
ْ َ
َْ َ
َن ُّ َ َ َ ُ
ُ
ُ

كلي القداسة
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 8 :3
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وس.
َع َ
هللا َّالذي أ ْ
ِاَنا أَْي ًضا ُر َ
وح ُه اْلُقُّد َ
إ ًذا َم ْن ُيْرذ ُل الَ ُيْرذ ُل إْن َساًناَ ،بل َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 21 :3
ِ
وس َّال ِذي ِب ِه ُخ ِت ْم ُت ْم لَِي ْو ِم اْل ِف َد ِاء.
َوالَ ُت ْح ِزُنوا ُر َ
وح هللا اْلُقُّد َ

الروح القدس هو هللا
سفر أعمال الرسل 5
ِ
وح اْلُقُد ِ
سَ« :يا َحَن ِانَّيا ،لِما َذا مألَ َّ
س ِم ْن َث َم ِن
الر ِ
ان َقْلَب َك لِ َت ْك ِذ َب َعَلى ُّ
الشْي َ
ُِ
س َوَت ْخَتل َ
ال ُب ُِْر ُ
َ 2فَق َ
َ َ
اْل َح ْق ِل؟
ِ ِان َك؟ َف َما َباُل َك َو َض ْع َت ِفي َقْل ِب َك ه َذا
يع ،أََل ْم َي ُك ْن ِفي ُسْل َ
س َو ُه َو َباق َك َ
ان َيْبَقى َل َك؟ َوَل َّما ِب َ
 3أََلْي َ
اس بل عَلى ِ
األ َْمَر؟ أَْن َت َل ْم َت ْك ِذ ْب َعَلى َّ
هللا»
الن ِ َ ْ َ

هو هللا المعبود
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 2 :2
ِ
يح َي ُسو َعَ ،والَ َن َّت ِك ُل َعَلى اْل َج َس ِد.
وحَ ،وَن ْف َت ِخُر ِفي اْل َم ِس ِ
الر ِ
هللا ِب ُّ
انَّ ،الذ َ
أل ََّنَنا َن ْح ُن اْل ِخ َت َ
ين َن ْعُبُد َ

الروح القدس هو الرب
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 17 :2
اك ُح ِرَّي ٌة.
وح َّ
الر ُّب َف ُه َو ُّ
َما َّ
َوأ َّ
الر ِب ُهَن َ
وحَ ،و َحْي ُث ُر ُ
الر ُ

الروح القدس هو روح رب الجنود

سفر حجي 2
ِ
ِ
وشع بن يه ِ
ِ
يمَ ،وَت َشَّدُدوا َيا
ول َّ
َ 3ف َ
وصاد َ
الر ُّب َوَت َشَّد ْد َيا َي ُه َ ُ ْ ُ َ ُ َ
اآلن َت َشَّد ْد َيا َزُرَّباب ُلَ ،يُق ُ
ق اْل َكاه ُن اْل َعظ ُ
ِ
اعمُلوا َفِإِني م َع ُكمَ ،يُقول َر ُّب اْل ُجُن ِ
يع َش ْع ِب األَْر ِ
ود
ول َّ
َجم َ
َ ْ
ُ
ضَ ،يُق ُ
الر ُّب َو ْ َ
ِ
ِِ ِ
وج ُكم ِم ْن ِمصر ،ور ِ
ِ
وحي َق ِائ ٌم ِفي َو َس ِِ ُك ْم الَ َت َخا ُفوا
َ 5ح َس َب اْل َكالَ ِم َّالذي َع َ
ْ َ َُ
اه ْد ُت ُك ْم به عْن َد ُخُر ْ

اقتباس من العهد القديم في العهد الجديد
سفر ارميا 21
 22: 21بل هذا هو العهد الذي اقِعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل شريعتي
في داخلهم و اكتبها على قلوبهم و اكون لهم الها و هم يكونون لي شعبا

رسالة بولس الرسول للعبرانيين 11
 15: 11و يشهد لنا الروح القدس ايضا النه بعدما قال سابقا
 16: 11هذا هو العهد الذي اعهده معهم بعد تلك االيام يقول الرب اجعل نواميسي في قلوبهم و
اكتبها في اذهانهم

الروح القدس هو السيد
اقتباس من العهد القديم في العهد الجديد
سفر أشعياء 6
 8: 6ثم سمعت صوت السيد قائال من ارسل و من يذهب من اجلنا فقلت هانذا ارسلني
 3: 6فقال اذهب و قل لهذا الشعب اسمعوا سمعا و ال تفهموا و ابصروا ابصا ار و ال تعرفوا
مع
سفر أعمال الرسل 28
 25: 28فانصرفوا و هم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة انه حسنا كلم
الروح القدس اباءنا باشعياء النبي
 26: 28قائال اذهب الى هذا الشعب و قل ستسمعون سمعا و ال تفهمون و ستنظرون نظ ار و ال
تبصرون

والمجد هلل دائما

