تعريف الروح القدس الجزء الثاني
Holy_bible_1

تكلمت في الجزء األول عن تعريف الروح القدس مثل
أوالً :أسماء الروح القدس
الروح
الروح القدس
روح هللا
روح الهنا
روح هللا الحي
روح هللا القدوس
روح الرب

روح السيد الرب
روح ابيكم
روح ابن هللا
روح المسيح
روح يسوع المسيح
روح ازلي
روح القداسة
روح الموعد القدوس
روح الحكمة والفهم ،روح المشورة والقوة ،روح المعرفة ومخافة الرب
روح الحق
روح الحياة
روح النعمة
روح النعمة والتضرعات
روح المجد

روح القوة
المعزي الروح القدس

ثانيا أقنوم الروح القدس
الروح القدس الذي تكلم عنه الكتاب المقدس في بدايته وفي بداية الخليقة هو روح هللا
والروح القدس هو اقنوم من الثالوث له نفس جوهر هللا
ووضح لنا الكتاب المقدس صفاته الالهوتية
ازلي
غير محدود
كلي القدرة والقوة
كلي العلم
كلي القداسة
الروح القدس هو هللا
هو هللا المعبود

الروح القدس هو الرب
الروح القدس هو روح رب الجنود

ونكمل صفات االلوهية للروح القدس
الروح القدس هو الرب يهوه
اقتباس من العهد القديم في العهد الجديد
سفر ارميا 13
 11: 13بل هذا هو العهد الذي اقطعه 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 31
 31: 31و يشهد لنا الروح القدس ايضا النه بعدما قال سابقا
 31: 31هذا 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 1
 8: 1ثم سمعت صوت السيد قائال من ارسل و من يذهب من اجلنا فقلت هانذا ارسلني
 9: 1فقال اذهب و قل لهذا الشعب اسمعوا سمعا و ال تفهموا و ابصروا ابصا ار و ال تعرفوا
مع
سفر أعمال الرسل 88
 81: 88فانصرفوا و هم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة انه حسنا كلم
الروح القدس اباءنا باشعياء النبي
 81: 88قائال اذهب الى هذا الشعب و قل ستسمعون سمعا و ال تفهمون و ستنظرون نظ ار و ال
تبصرون

ثالثا :الثالوث معا في وحدانية مع التمييز االقنومي
الثالوث
إنجيل متى 39 :88

ِ
ِ
ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
س.
االب ِن َو ُّ
ُم ِم َو َعمُد ُ
اسمِ اآلب َو ْ
َفا ْذ َهُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 7 :1
ِ
السم ِ
نِ
هؤالَ ِء َّ
الثالَ َث ُة ُه ْم
اء ُه ْم َثالَ َثة :اآل ُبَ ،واْل َكلِ َمةَُ ،و ُّ
سَ .و ُ
َفِإ َّن َّالذ َ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
ين َي ْش َهُدو َ في َّ َ
وِ
احد.
َ

رسالة بولس الرسول االولي الي اهل كورنثوس 38
 1: 38لذلك اعرفكم ان ليس احد و هو يتكلم بروح هللا يقول يسوع اناثيما و ليس احد يقدر ان
يقول يسوع رب اال بالروح القدس
 4: 38فانواع مواهب موجودة و لكن الروح واحد
 1: 38و انواع خدم موجودة و لكن الرب واحد
 1: 38و انواع اعمال موجودة و لكن هللا واحد الذي يعمل الكل في الكل

رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل كورنثوس 31
 34: 31نعمة ربنا يسوع المسيح و محبة هللا و شركة الروح القدس مع جميعكم امين

وعمل الثالوث معا ولكن يوجد تمييز اقنومي
سفر اشعياء 11
 9 :11في كل ضيقهم تضايق و مالك حضرته خلصهم بمحبته و رافته هو فكهم و رفعهم و
حملهم كل االيام القديمة
 31 :11و لكنهم تمردوا و احزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا و هو حاربهم
 33 :11ثم ذكر االيام القديمة موسى و شعبه اين الذي اصعدهم من البحر مع راعي غنمه اين
الذي جعل في وسطهم روح قدسه
 38 :11الذي سير ليمين موسى ذراع مجده الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما ابديا
 31 :11الذي سيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعثروا
 34 :11كبهائم تنزل الى وطاء روح الرب اراحهم هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد

فاالب تضايق واالبن خلص ولما اخطأوا احزنوا الروح القدس واالب تذكر االيام القديمة واالبن
أرسل كذراع مجد وروح هللا اراحهم

سفر اشعياء 48
 31: 48تقدموا الي اسمعوا هذا لم اتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده انا هناك و االن السيد
الرب ارسلني و روحه

أنجيل يوحنا 81 :4
ِ ِ
اجُدو َن اْلح ِق ِ
الس ِ
الرو ِح َواْل َح ِق،
يقُّيو َن َي ْس ُجُدو َن لِآل ِب ِب ُّ
ين َّ
اآلنِ ،ح َ
اعةَ ،و ِه َي َ
َ
َولك ْن َتأْتي َس َ
الس ِ ِ
ين َل ُه.
أل َّ
اآلب َ
هؤالَ ِء َّ
طالِب ِم ْث َل ُ
اجد َ
َن َ

إنجيل يوحنا 81 :34
َّ ِ
ِ
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.

رسالة بطرس الرسول األولى 8 :3
ِبم ْق َت َضى ِعْل ِم ِ
الرو ِح لِ َّ
هللا ِ
اع ِةَ ،وَر ِ
السا ِب ِقِ ،في َت ْق ِد ِ
يح :لِ ُت ْك َثْر
ش َد ِم َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
يس ُّ
اآلب َّ
لط َ
ُ
َل ُكم ِ
السالَ ُم.
الن ْع َم ُة َو َّ
ُ

رسالة يهوذا 3
 81 :3و اما انتم ايها االحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم االقدس مصلين في الروح القدس
 83 :3و احفظوا انفسكم في محبة هللا منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية

تؤكد تمييز اقنوم الروح القدس في هللا
سفر التكوين 3
 8 :3و كانت االرض خربة و خالية و على وجه الغمر ظلمة و روح هللا يرف على وجه المياه

سفر التكوين 1
 1 :1فقال الرب ال يدين روحي في االنسان الى االبد لزيغانه هو بشر و تكون ايامه مئة و
عشرين سنة

إنجيل مرقس 11 :38
س َ :قال َّ ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
اء َك
أل َّ
ال ِب ُّ
اجلِ ْس َع ْن َي ِم ِينيَ ،ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
الر ُّب لَربِيْ :
َع َد َ
َ
َن َد ُاوَد َن ْف َس ُه َق َ
َم ْو ِطًئا لَِق َد َمْي َك.

إنجيل لوقا 31 :3
ِ
ِِ ِ
أل ََّن ُه َي ُكو ُن َع ِظيما أَمام َّ ِ
الرو ِح
ئ ِم َن ُّ
الربَ ،و َخ ْمًار َو ُم ْسكًار الَ َي ْشَر ُبَ ،و ِم ْن َب ْط ِن أُمه َي ْمَتل ُ
ً ََ
اْلُقُد ِ
س.

إنجيل لوقا 81 :8
ِ
ان َق ْد أ ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
الر ِب.
يح َّ
ُوح َي ِإَلْي ِه ِب ُّ
س أََّن ُه الَ َيَرى اْل َم ْو َت َقْب َل أ ْ
َوَك َ
َن َيَرى َمس َ

انجيل لوقا 1
 83: 1و لما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا و اذ كان يصلي انفتحت السماء
 88: 1و نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة و كان صوت من السماء قائال انت
ابني الحبيب بك سررت

فاهلل واحد ال ينقسم وروح هللا القدوس هو اقنوم مميز في الثالوث

رابعا :اعماله
يخلق
سفر أيوب 4 :11
روح ِ
هللا َصَن َعِني َوَن َس َم ُة اْلَق ِد ِ
َحَي ْتِني
ير أ ْ
ُ ُ

سفر المزامير 11 :314
ِ
قَ ،وُت َج ِدُد َو ْج َه األَْر ِ
ض.
ُتْرس ُل ُر َ
وح َك َف ُت ْخَل ُ

يحيي
إنجيل يوحنا 11 :1
ُكلِ ُم ُك ْم ِب ِه ُه َو ُروح َو َحَياة،
وح ُه َو َّال ِذي ُي ْحِيي .أ َّ
يد َشْيًئا .اَْل َكالَ ُم َّال ِذي أ َ
َما اْل َج َسُد َفالَ ُي ِف ُ
اَ ُّلر ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 33 :8
واِن َكان ر َّ ِ
يكمَ ،ف َّال ِذي أَ َقام اْلم ِسيح ِمن األَمو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات
َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ َ َْ
ام َي ُسو َع م َن األ َْم َوات َساكًنا ف ُ ْ
وح الذي أَ َق َ
الس ِ
َجس َاد ُكم اْلم ِائ َت َة أَي ًضا ِبر ِ
ِ
يك ْم.
وح ِه َّ
اك ِن ِف ُ
ْ
ُ
َسُي ْحيي أ ْ َ ُ َ

رسالة بطرس الرسول األولى 1 :4
لكن لِيحيوا حسب ِ
ِ ِ
الن ِ
َج ِل ه َذا ُب ِشَر اْلم ْوتى أَْي ًضا ،لِ َكي ُي َداُنوا َح َس َب َّ
هللا
َفِإَّن ُه أل ْ
اس ِباْل َج َسدَ ،و ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ْ
الرو ِح.
ِب ُّ

يعطي الوالدة الروحية
إنجيل يوحنا 1 :1
ِ
الرو ِح ُه َو ُروح.
ود ِم َن ُّ
ود ِم َن اْل َج َسد َج َسد ُه َوَ ،واْل َم ْوُل ُ
اَْل َم ْوُل ُ

يقدس
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 31 :8
َجلِ ُك ْم أَُّي َها ِ
هللا
الر ِب ،أ َّ
وبو َن ِم َن َّ
َوأ َّ
هللا ُك َّل ِح ٍ
َما َن ْح ُن َفَيْنَب ِغي َلَنا أ ْ
ين أل ْ
اإل ْخ َوُة اْل َم ْحُب ُ
َن َ
َن َن ْش ُكَر َ
صِ ،ب َت ْق ِد ِ
اخ َت َارُك ْم ِم َن اْلَب ْد ِء لِْل َخالَ ِ
وح َوَت ْص ِد ِ
يق اْل َح ِق.
الر ِ
يس ُّ
ْ

رسالة بطرس الرسول األولى 8 :3
ِبم ْق َت َضى ِعْل ِم ِ
وح لِ َّ
هللا ِ
اع ِةَ ،وَر ِ
السا ِب ِقِ ،في َت ْق ِد ِ
يح :لِ ُت ْك َثْر
ش َد ِم َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
الر ِ
يس ُّ
اآلب َّ
لط َ
ُ
َل ُكم ِ
السالَ ُم.
الن ْع َم ُة َو َّ
ُ

يجدد
رسالة بولس الرسول إلى تيطس 1 :1
ِِ
الث ِاني وَتج ِد ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يد
َع َمال في ِبر َعمْلَن َ
اها َن ْح ُنَ ،ب ْل ِب ُم ْق َت َضى َر ْح َمته َخَّل َصَنا ِب ُغ ْس ِل اْلميالَد َّ َ ْ
الَ ِبأ ْ
الرو ِح اْلُقُد ِ
س،
ُّ

سفر المزامير 11 :314
ِ
قَ ،وُت َج ِدُد َو ْج َه األَْر ِ
ض.
ُتْرس ُل ُر َ
وح َك َف ُت ْخَل ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 81 :4
َّدوا ِبُرو ِح ِذ ْهِن ُك ْم،
َوَت َت َجدُ

يوحي بالمستقبل
إنجيل لوقا 81 :8
ِ
ان َق ْد أ ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
يح ا َّلر ِب.
ُوح َي ِإَلْي ِه ِب ُّ
س أََّن ُه الَ َيَرى اْل َم ْو َت َقْب َل أ ْ
َوَك َ
َن َيَرى َمس َ

ويعطى لرجال هللا أن يتنبؤوا
رسالة بطرس الرسول الثانية 83 :3
ِ ِِ
ِ
ْت ُنب َّوة َق ُّ
َّ
الرو ِح
ين ِم َن ُّ
ط ِب َم ِش َيئ ِة ِإْن َس ٍ
يسو َن َم ُسوِق َ
أل ََّن ُه َل ْم َتأ ُ
انَ ،ب ْل َت َكل َم أَُن ُ
اس هللا اْلقد ُ
اْلُقُد ِ
س.

سفر يوئيل 88 :8
«وي ُكو ُن بع َد ذلِ َك أَِني أَس ُكب ر ِ
وك ْم َوَبَن ُات ُك ْمَ ،وَي ْحَل ُم ُشُيو ُخ ُك ْم
وحي َعَلى ُك ِل َب َش ٍرَ ،فَي َتَنَّبأُ َبُن ُ
َْ
ََ
ْ ُ ُ
َحالَ ًماَ ،وَيَرى َشَب ُاب ُك ْم ُرًؤى.
أْ

إنجيل لوقا 17 :3
الرو ِح اْلُقُد ِ
سَ ،وَتَنَّبأَ َق ِائالً:
وه ِم َن ُّ
ام َتألَ َزَك ِرَّيا أَُب ُ
َو ْ

سفر أعمال الرسل 1 :39
ات َوَي َتَنَّبأُو َن.
ط ِفُقوا َي َت َكَّل ُمو َن ِبُل َغ ٍ
س َي َدْي ِه َعَلْي ِه ْم َح َّل ُّ
س َعَلْي ِه ْمَ ،ف َ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
َوَل َّما َو َض َع ُبوُل ُ

يؤدب

سفر الحكمة 1 :3
ش ،وي َتح َّول ع ِن األَ ْف َك ِار َّ ِ
ِ ِ
التأ ِْد ِ
وح َّ
يه ِةَ ،وَيْن َه ِزُم ِإ َذا َح َضَر
أل َّ
وس َي ْهُر ُب م َن اْلغ ِ َ َ َ ُ َ
َن ُر َ
السف َ
يب اْلُقُّد َ
ِ
اإل ْث ُم.

يعطي مواهب
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 9 :38
آلخر مو ِ
ِِ
الرو ِح اْلو ِ
َو َ ِ
اح ِد.
اه ُب ِش َف ٍ
اء ِب ُّ
يمان ِب ُّ
َ
الرو ِح اْل َواحدَ ،و َ َ َ َ
آلخَر إ َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 4 :8
ات م َتَن ِوع ٍة ومو ِ
ِ
ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
سَ ،ح َس َب ِإَرَاد ِت ِه.
آي ٍ
اه ِب ُّ
هللا َم َع ُه ْم ِب َ
ات َو َع َجائ َب َوُق َّو ٍ ُ َ َ َ َ
َشاهًدا ُ

يعطي ثمر
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية :1
ِ
يمان
الر ِ
َما َث َمُر ُّ
وح َف ُه َوَ :م َحَّبة َفَرح َسالَمُ ،
َ 88وأ َّ
ط ُ
ول أََنا ٍة ُل ْطف َصالَح ،إ َ
 81وداعة َتع ُّففِ .ضَّد أَم َث ِ ِ ِ
اموس.
ال هذه َلْي َ
ََ َ َ
ْ
س َن ُ

يصنع عجائب
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 39 :31
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 ِ

يعطي معرفة ويفحص
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس :8
الروح ي ْفحص ُك َّل َشي ٍء ح َّتى أَعماق ِ
َعَلَن ُه هللا َلَنا َن ْح ُن ِبر ِ
هللا.
وح ِه .أل َّ
َ 31فأ ْ
ْ َ
َْ َ
َن ُّ َ َ َ ُ
ُ
ُ
اإل ْنس ِ ِ ِ ِ
هك َذا أَي ًضا أُمور ِ
ور ِ
الن ِ
اإل ْن َس ِ
َن م ْن ِم َن َّ
هللا الَ
اس َي ْع ِر ُ
ان ِإالَّ ُر ُ
ان َّالذي فيه؟ َ ْ
ُ ُ
ُم َ
وح ِ َ
ف أُ
 33أل ْ َ
يع ِرُفها أَحد ِإالَّ روح ِ
هللا.
ُ ُ
َْ َ َ

يقسم حسب مشيئته
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 33 :38
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
لك َّن ِ
وِ
اء.
هذ ِه ُكَّل َها َي ْع َمُل َها ُّ
الر ُ
َ
وح اْل َواحُد ب َعْينهَ ،قاس ًما ل ُكل َواح ٍد ب ُم ْفَردهَ ،ك َما َي َش ُ

يسكب محبة هللا

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :1
َن محَّب َة ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
طى َلَنا.
هللا َق ِد اْن َس َكَب ْت ِفي ُقُلوبَِنا ِب ُّ
َو َّ
س اْل ُم ْع َ
اء الَ ُي ْخزِي ،أل َّ َ َ
الر َج ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11 :31
وح ،أَن ُتج ِ
َفأَ ْطُل ُب ِإَلْي ُك ْم أَُّي َها ِ
اهُدوا َم ِعي ِفي
اإل ْخ َوُةِ ،بَربَِنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
يحَ ،و ِب َم َحَّب ِة ُّ
الر ِ ْ َ
ات ِمن أَجلِي ِإَلى ِ
الصَلو ِ
هللا،
ْ ْ
َّ َ

يكلمنا
إنجيل يوحنا 31 :31
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 ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 89 :8
وح لِْل َكَن ِائ ِ
س».
َم ْن َل ُه أُ ُذن َفْلَي ْس َم ْع َما َيُقوُل ُه ُّ
الر ُ

سفر أعمال الرسل 89 :8

الروح لِ ِفيُلُّبسَ « :تَقَّدم ور ِافق ِ
هذ ِه اْل َمْرَكَب َة».
ال ُّ ُ
ْ ََ ْ
َ
َفَق َ

سفر أعمال الرسل 8 :31
س« :أَ ْف ِرُزوا لِي َبْرَن َابا َو َش ُاو َل لِْل َع َم ِل
ال ُّ
َوَبْيَن َما ُه ْم َي ْخ ِد ُمو َن َّ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
ومو َنَ ،ق َ
الر َّب َوَي ُص ُ
َّال ِذي َد َع ْوُت ُه َما ِإَلْي ِه».

يرشد ويخبر
إنجيل يوحنا 31 :31
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 ُ

يقوي
سفر أعمال الرسل 8 :3
ِ
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 َّ

الة بولس الرسول إلى أهل أفسس 31 :1
ِِ
ان اْلب ِ
ِ
ِ
َن َت َتأََّيُدوا ِباْلُق َّوِة ِبر ِ
وح ِه ِفي ِ
اط ِن،
لِ َك ْي ُي ْعطَي ُك ْم ِب َح َس ِب غَنى َم ْجده ،أ ْ
اإل ْن َس ِ َ
ُ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 7 :3
ِ
وح اْلُق َّوِة َواْلم َحَّب ِة َو ُّ
الن ْص ِح.
أل َّ
وح اْل َف َش ِلَ ،ب ْل ُر َ
هللا َل ْم ُي ْعطَنا ُر َ
َن َ
َ

يشهد
إنجيل يوحنا 81 :31
وح اْل َح ِقَّ ،ال ِذي ِم ْن ِعْن ِد ِ
« َوم َتى َجاء اْلم َعزِي َّال ِذي سأُْرِسُل ُه أََنا ِإَلْي ُكم ِم َن ِ
اآلب
اآلبُ ،ر ُ
ْ
َ
َ ُ
َ
ِ
قَ ،ف ُه َو َي ْش َهُد لِي.
َيْنَبث ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 31 :8
احَنا أََّنَنا أَوالَد ِ
اَ ُّلروح َن ْفس ُه أَي ًضا ي ْشهُد ألَرو ِ
هللا.
ْ ُ
ُ ُ ْ َ َ َْ

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :1

َّ ِ
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 َ

يعلم
إنجيل لوقا 38 :38
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 31 :8
ين
َّال ِتي َن َت َكَّل ُم ِب َها أَْي ًضا ،الَ ِبأَ ْق َوال ُت َعلِ ُم َها ِح ْك َمة ِإْن َس ِانَّيةَ ،ب ْل ِب َما ُي َعلِ ُم ُه ُّ
سَ ،ق ِارِن َ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
وحَّي ِ
وحَّي ِ
الر ِ
الر ِ
ات.
ات ِب ُّ
ُّ

يذكر
إنجيل يوحنا 81 :34
َّ ِ
ِ
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.

يقود
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 34 :8
ُولئك هم أَبَناء ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا.
أل َّ
َن ُك َّل َّالذ َ
ين َيْنَق ُادو َن بُرو ِح هللاَ ،فأ َ ُ ْ ْ ُ

يعين
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 81 :8
الروح أَي ًضا ي ِعين َضع َف ِاتَنا ،أل ََّنَنا َلسَنا َنعَلم ما ُنصلِي ألَجلِ ِه َكما يْنب ِغي .و ِ
ِ
وح
لك َّن ُّ
ْ
الر َ
َ ََ
َ
َوَكذل َك ُّ ُ ْ ُ ُ َ
ْ ُْ َ َ
ق ِب َها.
َن ْف َس ُه َي ْش َف ُع ِفيَنا ِبأََّن ٍ
ات الَ ُيْن َ
طُ

يقيم رعاة
سفر أعمال الرسل 88 :81
ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُقُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ

يؤازر
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 39 :3

ِ
يح،
َعَل ُم أ َّ
طْلَب ِ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 ُ

يمنع عن امور
سفر أعمال الرسل 1 :31
اج َت ُازوا ِفي ِف ِر ِ
َن َي َت َكَّل ُموا ِباْل َكلِ َم ِة ِفي
ورِة َغالَ ِطَّيةََ ،مَن َع ُه ُم ُّ
س أْ
َوَب ْع َد َما ْ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
يجَّي َة َوُك َ
أ َِسَّيا.

يفرح
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 1 :3
ِ
ِِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
س،
يرِ ،ب َفَر ِح ُّ
ين ِبَنا َو ِب َّ
الر ِبِ ،إ ْذ َق ِبْل ُت ُم اْل َكلِ َم َة ِفي ِضيق َك ِث ٍ
َوأَْن ُت ْم صْرُت ْم ُم َت َمثل َ

يبكت
إنجيل يوحنا 8 :31
اك ُيَب ِك ُت اْل َعاَل َم َعَلى َخ ِطَّي ٍة َو َعَلى ِبر َو َعَلى َدْيُنوَن ٍة:
اء َذ َ
َو َم َتى َج َ

يختم
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 31 :3
َّ ِ ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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 َ
ِ ِ
وح اْلم ْو ِع ِد اْلُقُّد ِ
وس،
ُخت ْم ُت ْم بُر ِ َ

ويعطي عربون
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 88 :3
ِ
وح ِفي ُقُلوبَِنا.
الر ِ
طى َعْرُبو َن ُّ
َع َ
َّالذي َخ َت َمَنا أَْي ًضاَ ،وأ ْ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 34 :3
َّال ِذي ُه َو ُعْرُبو ُن ِم َيرِاثَنا ،لِ ِف َد ِاء اْل ُم ْق َتَنى ،لِ َم ْد ِح َم ْج ِد ِه.

ويجعلنا هيكل هلل بسكناه
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 31 :1
هللا ،وروح ِ
أَما َتعَلمو َن أََّن ُكم هي َكل ِ
يك ْم؟
هللا َي ْس ُك ُن ِف ُ
َُ ُ
ْ َْ ُ
َ ْ ُ

يعتق
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 8 :8
وح اْلحي ِ
َع َتَقِني ِم ْن َنام ِ
وس اْل َخ ِطَّي ِة َواْل َم ْو ِت.
أل َّ
اة ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َع َق ْد أ ْ
وس ُر ِ َ َ
ام َ
ُ
َن َن ُ

يؤيد
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 31 :1
ِِ
ان اْلب ِ
ِ
ِ
َن َت َتأََّيُدوا ِباْلُق َّوِة ِبر ِ
وح ِه ِفي ِ
اط ِن،
لِ َك ْي ُي ْعطَي ُك ْم ِب َح َس ِب غَنى َم ْجده ،أ ْ
اإل ْن َس ِ َ
ُ

يشفع
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 81 :8
الروح أَي ًضا ي ِعين َضع َف ِاتَنا ،أل ََّنَنا َلسَنا َنعَلم ما ُنصلِي ألَجلِ ِه َكما يْنب ِغي .و ِ
ِ
وح
لك َّن ُّ
ْ
الر َ
َ ََ
َ
َوَكذل َك ُّ ُ ْ ُ ُ َ
ْ ُْ َ َ
ق ِب َها.
َن ْف َس ُه َي ْش َف ُع ِفيَنا ِبأََّن ٍ
ات الَ ُيْن َ
طُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 87 :8
وح ،أل ََّنه ِبحس ِب م ِش َيئ ِة ِ
لك َّن َّال ِذي ي ْفحص اْلُقُلوب يعَلم ما هو ْ ِ
وِ
هللا َي ْش َف ُع ِفي
الر ِ
ام ُّ
َ َ ْ ُ َ َُ
َ َ ُ
َ
اهت َم ُ
ُ ََ َ
اْل ِق ِد ِ
ين.
يس َ

يغير
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 38 :1
ِ
ِ
ورِة َعْيِن َها،
الر ِب ِب َو ْج ٍه َم ْك ُش ٍ
ين َم ْج َد َّ
وفَ ،ك َما في ِمْرآ ٍةَ ،ن َت َغَّيُر ِإَلى ِتْل َك ُّ
يعا َناظ ِر َ
الص َ
َوَن ْح ُن َجم ً
الرو ِح.
الر ِب ُّ
ِم ْن َم ْج ٍد ِإَلى َم ْجدٍَ ،ك َما ِم َن َّ

يغير السلوك
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8
ِإ ًذا الَ َشيء ِمن َّ ِ
ِ
يح يسو َعِ ِ َّ ،
ِ
ِ
س َح َس َب
السالك َ
اآلن َعَلى َّالذ َ
الدْيُنوَنة َ
َْ َ
ين َلْي َ
ين ُه ْم في اْل َمس ِ َ ُ
الرو ِح.
اْل َج َس ِد َب ْل َح َس َب ُّ

يقودنا في الصالة
رسالة يهوذا 81 :3
ِ
ِ
وح اْلُقُد ِ
اء َف ْابُنوا أَْن ُف َس ُك ْم َعَلى ِإيم ِان ُكم األَ ْق َد ِ
س،
الر ِ
ين ِفي ُّ
َوأ َّ
سُ ،م َصل َ
َما أَْن ُت ْم أَُّي َها األَحَّب ُ
َ ُ

يقودنا في التسبيح

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس :1
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
وح،
الر ِ
امَتلُِئوا ِب ُّ
َ 38والَ َت ْس َكُروا باْل َخ ْم ِر الذي فيه اْل َخالَ َعةَُ ،بل ْ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
امير وَتسا ِبيح وأَ َغ ِان َّي ر ِ
ين ِفي ُقُلو ِب ُك ْم لِ َّلر ِب.
ين َو ُمَرتل َ
وحَّيةٍُ ،م َتَرنم َ
ُ 39م َكلم َ
ُ
ين َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا ِب َم َز َ َ َ َ َ

خامسا :عمل الروح القدس في اشخاص لمواهب خاصة
حل على يوسف لتفسير االحالم
سفر التكوين 43
ِ ِ
ِ ِِ
يه روح ِ
ِ
َ 18فَق ِ
هللا؟»
ال فْر َع ْو ُن ل َع ِبيدهَ « :ه ْل َن ِجُد م ْث َل ه َذا َر ُجالً ف ُ ُ
َ
ُ 19ث َّم َق ِ
ِ
س َب ِصير َو َح ِكيم ِم ْثَل َك.
وس َ
فَ« :ب ْع َد َما أ ْ
هللا ُك َّل ه َذاَ ،لْي َ
ال فْر َع ْو ُن لُي ُ
َعَل َم َك ُ
َ

حل روح الرب على السبعين شيخ للقضاء مع موسى
سفر العدد 81 :33
َخ َذ ِم َن ُّ
َفَن َز َل َّ
الرو ِح َّال ِذي َعَلْي ِه َو َج َع َل َعَلى َّ
الر ُّب ِفي َس َح َاب ٍة َوَت َكَّل َم َم َع ُهَ ،وأ َ
السْب ِعي َن َر ُجالً
الروح َتَنَّبأُوا ،و ِ
ُّ
لكَّن ُه ْم َل ْم َي ِز ُيدوا
الشُي َ
وخَ .فَل َّما َحَّل ْت َعَلْي ِه ِم ُّ ُ
َ

في بصلئيل لصناعة خيمة االجتماع وادواتها
سفر الخروج 13
ظرَ .ق ْد دعوت بصْل ِئيل بن أُورِي بن ح ِ ِ ِ
اس ِم ِه،
َ َْ ُ َ َ َ ْ َ
« 8اُْن ُْ
َْ ُ َ
ور م ْن سْبط َي ُهوَذا ِب ْ
وح ِ
هللا ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َف ْه ِم َواْل َم ْع ِرَف ِة َوُك ِل َصْن َعةٍ،
َ 1و َمأل ُْت ُه ِم ْن ُر ِ

حل على يشوع لقيادة الشعب
سفر التثنية 14
 9: 14و يشوع بن نون كان قد امتال روح حكمة اذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو
اسرائيل و عملوا كما اوصى الرب موسى

حل على عثنيئيل ليقضي للشعب
سفر القضاة 1
 9: 1و صرخ بنو اسرائيل الى الرب فاقام الرب مخلصا لبني اسرائيل فخلصهم عثنيئيل بن قناز
اخا كالب االصغر

 31: 1فكان عليه روح الرب و قضى الس ارئيل و خرج للحرب فدفع الرب ليده كوشان رشعتايم
ملك ارام و اعتزت يده على كوشان رشعتايم

حل على جدعون ليقود الشعب
سفر القضاة 14 :1
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 َ

حل على شمشون للقوة
سفر القضاة 31
 81: 31و ابتدا روح الرب يحركه في محلة دان بين صرعة و اشتاول

وعلى داود للملك
سفر صموئيل األول 31 :31
ِ
ِ
ِ
ِ
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 َصاعًداُ .ث َّم َق َ
الر َ

وعلى االنبياء
سفر حزقيال 1 :33
ِ ِ
وح َّ ِ
طُر
ال َّ
يلَ ،و َما َي ْخ ُ
الر ُّب َ :
ال لِيُ « :ق ْلَ :
َو َح َّل َعَل َّي ُر ُ
هك َذا ُقْل ُت ْم َيا َبْي َت إ ْسَرائ َ
هك َذا َق َ
الرب َوَق َ
ِبَبالِ ُك ْم َق ْد َعلِ ْم ُت ُه.

ويحل على كل رجال العهد الجديد
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 9 :8
وحِ ،إن َكان روح ِ
ِ
هللا س ِ
َحد
َما أَْن ُت ْم َفَل ْس ُت ْم ِفي اْل َج َس ِد َب ْل ِفي ُّ
َوأ َّ
اكًنا ِف ُ
يك ْمَ .ولك ْن ِإ ْن َك َ
ان أ َ
الر ِ ْ َ ُ ُ
َ
َليس َل ُه روح اْلم ِس ِ ِ
س َل ُه.
يحَ ،فذل َك َلْي َ
َْ
ُ ُ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 33 :8
واِن َكان ر َّ ِ
يكمَ ،ف َّال ِذي أَ َقام اْلم ِسيح ِمن األَمو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات
َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ َ َْ
ام َي ُسو َع م َن األ َْم َوات َساكًنا ف ُ ْ
وح الذي أَ َق َ
الس ِ
َجس َاد ُكم اْلم ِائ َت َة أَي ًضا ِبر ِ
ِ
يك ْم.
وح ِه َّ
اك ِن ِف ُ
ْ
ُ
َسُي ْحيي أ ْ َ ُ َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 34 :3

ِ ِ
الس ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
اك ِن ِفيَنا.
الصالِ َح َة ِب ُّ
يع َة َّ
س َّ
ا ْح َفظ اْل َوِد َ
وغيرهم الكثير جدا وال يزال يعمل فينا

والمجد هلل دائما

