هل تعبير اقبلوا الروح القدس يناقض
حلول الروح القدس يوم الخمسين ؟
يوحنا  00 :02و اعمال 4-1 :0
Holy_bible_1

الشبهة

جاء في يوحنا َ 00 » 00: 02وَلّمَا قَالَ هذَا نَفَخَ وَقَالَ َلهُمُ«:اقْبَلُوا الّرُوحَ الْقُدُسَ02 .مَنْ غَفَّرْتُمْ خَطَايَاهُ
سكَتْ».«.
خطَايَاهُ ُأ ْم ِ
سكْتُمْ َ
ُتغْ َفّرُ لَهَُ ،ومَنْ َأ ْم َ
جّمِيعُ مَعًا بِنَفْسٍ
خّمْسِينَ كَانَ الْ َ
ضّرَ يَوْمُ الْ َ
وهذا يناقض ما جاء في أعّمال  1: 0وَ 1 » 4وَلّمَا حَ َ
سّمَاءِ صَوْتٌ َكّمَا مِنْ هُبُوبِ رِيحٍ عَاصِفَةٍ َومَألَ كُّلَ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانُوا
وَاحِدَةٍ0 ،وَصَارَ بَغْتَةً مِنَ ال َ
علَى كُّلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ4 .وَامْ َتألَ الْجَّمِيعُ
سّمَةٌ كَأَ َنهَا مِنْ نَارٍ وَاسْتَ َقّرَتْ َ
ظ َهّرَتْ َلهُمْ َأ ْلسِنَةٌ مُنْ َق ِ
جَاِلسِينََ 2 ،و َ
عطَاهُمُ الّرُوحُ أَنْ يَنْطِقُوا.«.
مِنَ الّرُوحِ الْقُدُسِ ،وَابْتَ َدأُوا يَ َت َكَلّمُونَ بَِأ ْلسِنَةٍ أُخّْرَى كَّمَا أَ ْ

الرد

الحقيقه ال يوجد اي تناقض بين العددين فان حلول الروح القدس او عيد حلول الروح القدس هو
تم في اليوم الخمسين من قيامة رب المجد بعد صعوده بعشرة ايام ولكن نفخته للتالميذ لقبول
الروح القدس هو امر مختلف فهي نفخه الحياه المسيحية الجديدة والكهنوت
وقبل ذلك ندرس معني النفخة في الكتاب المقدس
لغويا
G1720
ω

ε

emphusao
em-foo-sah'-o
ω phusao (to puff; compare G5453); to blow at

From G1722 and
or on: - breathe on.

هي من كلمة انمي وكلمة في وتعني تنفس في او نفخ

انواعها كما شرحها الكتاب المقدس
النفخه المحيية
سفر التكوين 7 :0
َوجَبَلَ الرَبُ اإلِلهُ آدَمَ تُرَابًا ِمنَ األَرْضِ ،وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ َنسَمَةَ حَيَاةٍَ .فصَارَ آدَمُ نَ ْفسًا حَ َيةً.

سفر أيوب 3 :07
إِنَهُ مَا دَامَتْ نَسَمَتِي فِيَ ،وَنَ ْفخَةُ اهللِ فِي أَنْفِي،

سفر المزامير 5 :33
الهْ.
سَ
جعِلَِ .
ن قَدْ ُ
جعَلْتَ أَيَامِي َأشْبَارًاَ ،وعُمْرِي َكالَ شَيْءَ ُقدَا َمكَ .إِنَمَا نَ ْفخَةً كُلُ إِ ْنسَا ٍ
هُ َوذَا َ

سفر المزامير 11 :33
بِتَ ْأدِيبَاتٍ إِنْ َأدَبْتَ اإلِ ْنسَانَ ِمنْ َأجْلِ إِثْمِهِ ،أَفْنَيْتَ مِثْلَ ا ْلعُّثِ مُشْتَهَاهُ .إِنَمَا كُلُ إِ ْنسَانٍ نَ ْفخَةٌ .
الهْ.
سَ
ِ

سفر الحكمة 11 :15
النه جهل من جبله ونفخ فيه نفسا عاملة وروحا
محييا

وهذا النوع يخلق حياه وروح وليس جسد فالجسد من التراب ولكن الروح نفخة من اهلل

وتميت ( تبيد )
سفر إشعياء 4 :11
ض بِ َقضِيبِ
حكُمُ بِاإلِ ْنصَافِ لِبَائِسِي األَرْضِ ،وَ َيضْرِبُ األَرْ َ
بَ ْل يَ ْقضِي بِا ْل َعدْلِ لِلْ َمسَاكِينِ ،وَ َي ْ
فَمِهِ ،وَيُمِيتُ الْمُنَافِقَ بِنَ ْفخَةِ شَفَتَيْهِ.

سفر أيوب 32 :15
الَ تَزُولُ عَنْهُ الّظُلْمَةُ .خَرَاعِيبُ ُه تُيَبِسُهَا السُمُومُ ،وَبِنَ ْفخَةِ فَمِ ِه يَزُولُ.

سفر إشعياء 13 :57
خذُهُمْ نَ َفخَةٌ .أَمَا الْمُتَ َوكِلُ عَلَيَ
عكِ .وَل ِكنِ الرِيحُ َتحْمِلُ ُهمْ كُلَ ُهمْ .تَ ْأ ُ
ِإذْ َتصْ ُرخِينَ فَلْيُنْ ِق ْذكِ جُمُو ُ
فَيَمِْلكُ األَرْضَ وَيَرِثُ جَبَلَ ُق ْدسِي».

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 8 :0
َوحِينَئِذٍ سَيُسْ َتعَْلنُ األَثِيمُ ،اَلذِي الرَبُ يُبِيدُهُ بِنَ ْفخَةِ فَمِهِ ،وَيُ ْبطِلُهُ ِبّظُهُورِ َمجِيئِهِ.

عقاب
سفر الخروج 12 :15
ص فِي مِيَاهٍ غَامِ َرةٍ.
نَ َفخْتَ بِرِيحِكَ َف َغطَاهُمُ الْ َبحْرُ .غَاصُوا كَال َرصَا ِ

سفر أيوب 13 :02
بِنَ ْفخَتِهِ السَمَاوَاتُ ُمسْفِرَةٌ وَ َيدَاهُ أَ ْبدَأَتَا ا ْلحَيَةَ الْهَارِبَةَ.

سفر إشعياء 7 :42
عشْبٌ!
شعْبُ ُ
يَ ِبسَ ا ْل ُعشْبُ ،ذَبُلَ الزَهْرَُ ،ألنَ نَ ْفخَةَ الرَبِ هَبَتْ عَلَيْهِ .حَقًا ال َ

سفر إشعياء 04 :42

َلمْ ُيغْ َرسُوا بَلْ َلمْ يُزْرَعُوا وََلمْ يَتََأصَلْ فِي األَرْضِ سَاقُهُمْ .فَنَفَخَ أَ ْيضًا عَلَيْ ِهمْ َفجَفُوا ،وَا ْلعَاصِفُ
كَا ْل َعصْفِ َيحْمِلُهُمْ.

سفر حزقيال 31 :01
غضَبِي ،وَأَنْفُخُ عَلَ ْيكِ بِنَارِ غَيّْظِي ،وَُأسَلِ ُمكِ لِ َي ِد ِرجَال مُ َتحَرِقِينَ مَاهِرِينَ
سكُبُ عَلَ ْيكِ َ
وََأ ْ
الكِ.
ِلإلِ ْه َ

ونالحظ في الثالثة انواع هو عمل اهلل فقط فلم ينفخ انسان او يتنفس انسان الخر نسمة حياة ولم
يتنفس انسان نار فاباد او عاقب بشر ولكن اهلل فقط
فالنوع الذي نفخه السيد المسيح هو النوع االول المحيي الخالق الحياة بعمل الروح القدس وليس
حلول الروح القدس كمعمودية الروح
( فهذا دليال من ماليين االدلة علي الهوت المسيح وسلطانه وانه اهلل المحيي )

معني ما قاله المسيح
انجيل يوحنا 02
 01 :02فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم كما ارسلني االب ارسلكم انا
هنا المسيح يتكلم عن ارسالية تالميذه كمبشرين واعمدة الكنيسة الجديده  .وهم سيبداوا يؤسسوا
الكنيسه في جميع االنحاء  .وفي ارساليتهم سيبدؤا يعينوا اساقفه وقسس وشمامسة وهم لهذه
المهمة البد ان يستلموا سلطان من المسيح ليقدروا ان يمسحوا االساقفه والقسس وهذه النفخه
هي نفخة السلطان الرسولي

 00 :02و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس
من العدد السابق نفهم ان المقصود هنا سيكون عن نفخة قبول السلطان الرسولي بالروح القدس
وبقية االعداد تؤكد ذلك ايضا عندما يتكلم عن سر االعتراف
فهي نفخه محييه العطاء روح خدمة وروح سلطان مسلما كان يمسح الرب انبياء العهد القديم
فيحل عليهم روح النبوة
سفّر العدد 02 :11
جالً
جعَلَ عَلَى السَ ْبعِينَ َر ُ
سحَابَةٍ وَ َتكَلَمَ مَعَهُ ،وََأخَذَ ِمنَ الرُوحِ اَلذِي عَلَيْهِ َو َ
فَنَزَلَ الرَبُ فِي َ
الشُيُوخَ .فَلَمَا حَلَتْ عَلَيْهِمِ الرُوحُ تَنَبَأُوا ،وَلكِنَ ُهمْ لَمْ يَزِيدُوا.

سفّر العدد 02 :11
ب رُوحَهُ
جعَلَ الرَ ُ
شعْبِ الرَبِ كَانُوا أَنْبِيَاءَ ِإذَا َ
فَقَالَ لَهُ مُوسَى« :هَ ْل َتغَارُ أَنْتَ لِي؟ يَا لَيْتَ كُلَ َ
عَلَيْ ِهمْ».

فروح الرب كان علي موسي وكان يرشد الشعب ولكنه بالنسبه الي السبعين شيخ هم حل عليهم
روح الرب كسلطان وروح نبوة
سفّر صّموئيّل األول 6 :12
فَ َيحِلُ عَلَ ْيكَ رُوحُ الرَبِ فَتَتَنَبَأُ َمعَهُمْ وَتَ َتحَوَلُ إِلَى َرجُل آخَرَ.

سفّر الّملوك الثاني 12 :0
وَلَمَا رَآهُ بَنُو األَنْبِيَاءِ اَلذِينَ فِي أَرِيحَا قُبَالَتَهُ قَالُوا« :قَدِ اسْتَقَرَتْ رُوحُ إِيلِيَا عَلَى أَلِيشَعَ».
جدُوا لَهُ إِلَى األَرْضِ.
سَ
َفجَاءُوا لِلِقَائِهِ َو َ

سفّر نحّميا 22 :2
صغُواَ ،فدَ َفعْتَ ُهمْ لِ َيدِ
عنْ َيدِ أَنْبِيَا ِئكَ فََلمْ ُي ْ
فَاحْتَمَلْتَهُمْ سِنِينَ كَثِي َرةً ،وََأشْ َهدْتَ عَلَيْهِمْ بِرُوحِكَ َ
شعُوبِ األَرَاضِي.
ُ

وغيرها الكثير .فالمقصود ليس حلول معمودية الروح القدس وانسكاب النعمه ولكن هذا حلول
روح السلطان الكهنوتي الذي وعدهم به سابقا
انجيل متي 12
 13 :12و اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على االرض يكون مربوطا في
السماوات و كل ما تحله على االرض يكون محلوال في السماوات

انجيل متي 18
 18 :18الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض يكون مربوطا في السماء و كل ما تحلونه
على االرض يكون محلوال في السماء
فهوغير ما حدث يوم الخمسين ،فيوم الخمسين كان فيه سكنى الروح القدس في الناس ،والنفخ
ليعطيهم موهبة الروح القدس التي نالوا بها سر الكهنوت  ،وكما نفخ اهلل في آدم فصار نفساً حية
(تك )7:0هكذا أعطى المسيح إمكانية الحياة لكنيسته عن طريق األسرار التي سيمارسونها .فهذه
النفخة إذاً أعطت للتالميذ سر الكهنوت .والرسل سلموا هذا السلطان الذي إستلموه من المسيح
لخلفائهم من األساقفة فصارت الكنيسة جامعة رسولية.
وهذه النفخه كانت تنتقل منهم الي من يرسموهم
سفّر أعّمال الّرسّل 6 :6
ضعُوا عَلَيْ ِهمِ األَيَادِيَ.
اََلذِينَ أَقَامُوهُمْ أَمَامَ ال ُرسُلَِ ،فصَلُوا وَ َو َ

سفر اعمال الرسل 13
 0 :13و بينما هم يخدمون الرب و يصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا و شاول للعمل
الذي دعوتهما اليه
 3 :13فصاموا حينئذ و صلوا و وضعوا عليهما االيادي ثم اطلقوهما

يُفهم من هذا أنه تدشين الخلق الجديد الذي يتحقق بنفخة الروح المُعطى للتالميذ .يمكن القول أنها
إرسالية غايتها أن يعمل التالميذ بالروح القدس ليتمتع العالم بالخليقة الجديدة أو الحياة المُقامة.
وهبهم نفخة الروح القدس لينالوا إمكانية العمل الرسولي والخدمة .سبق فنفخ في التراب فجعل
من آدم نسمة حية ،اآلن نفخ في وجوههم ليقيم فيهم اإلنسان الجديد ويتمتعوا بعطية الروح
العامل فيهم وبهم.
ويكمل قائال ومؤكدا انها نفخة السلطان الكهنوتي
 03 :02من غفرتم خطاياه تغفر له و من امسكتم خطاياه امسكت
الذي يغفر هو اهلل وحده .ولكن إذا قلنا الكاهن يغفر فهذا يعنى أن الروح القدس الساكن في الكاهن
هو الذي يغفر أو يُمسك الخطايا وليس شخص الكاهن .ولكن العمل والقول يكون بواسطة الكاهن.
كأن الكاهن يعلن الغفران الذي تم بالروح القدس .والروح القدس يستخدم يد الكاهن في نقل خطايا
المعترف إلى حساب دم المسيح الكفارى .والخاطئ يقر بخطاياه أمام الروح القدس في حضرة
الكاهن
والمسيح هو غافر الخطايا ولكن نفخ فيهم روحه القدوس ليغفر الخطايا من خاللهم بالروح
القدس والسلطان الكهنوتي
كيف يفسر من ينكرون الكهنوت قول المسيح هنا ومن أمسكتم خطاياه أمسكت .هل ينفخ المسيح
فينا لنمسك خطايا البعض ضدنا ،وهل هذا ال يتعارض مع (مت .)15 ،14:2حل هذا اإلشكال
الوحيد أن ما في (مت )15 ،14:2هو لجميع الناس وما في (يو )03:02هو للتالميذ ككهنة.
والسيد أعطاهم هذا السلطان حينما أرسلهم ليكرزوا ومن يؤمن يغفروا خطاياه (في المعمودية

والتوبة واإلفخارستيا) .ومن ال يؤمن أو يأتي للتناول بغير إستحقاق ال تغفروا له خطاياه .وبالتالي
يمنع من التناول.
ولكن نفخة الروح القدس كان سلطان لهم كلهم حتي توما لم يكن معهم
 04 :02اما توما احد االثني عشر الذي يقال له التوام فلم يكن معهم حين جاء يسوع
وهو رفض ان يصدق وعندما ظهر لهم المسيح المره الثانيه لم ينفخ في وجهه مره ثانيه فهي
نفخه واحدة لتاسيس السلطان الكهنوتي
وهذا يطابق ما حدث مع موسي
سفر العدد :11
شعْبِ ألَنَهُ ثَقِيلٌ عَلَيَ.
حدِي َأنْ أَحْمِلَ جَمِيعَ هذَا ال َ
 14الَ أَ ْقدِرُ أَنَا َو ْ
جدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَ ْيكََ ،فالَ أَرَى بَلِيَتِي».
ت تَ ْفعَلُ بِي ه َكذَا ،فَاقْتُلْنِي قَتْالً ِإنْ َو َ
 15فَِإنْ كُنْ َ
جالً ِمنْ شُيُوخِ ِإسْرَائِيلَ اَلذِينَ َتعَْلمُ أَنَ ُهمْ شُيُوخُ
ن َر ُ
 12فَقَالَ الرَبُ لِمُوسَى« :اجْمَعْ إِلَيَ سَبْعِي َ
شعْبِ َوعُرَفَا ُؤهُ ،وَأَقْبِلْ بِهِمْ إِلَى خَيْمَةِ االجْتِمَاعِ فَيَقِفُوا هُنَاكَ َمعَكَ.
ال َ
ك ثِقْلَ
خذَ ِمنَ الرُوحِ اَلذِي عَلَ ْيكَ وََأضَعَ عَلَيْ ِهمْ ،فَ َيحْمِلُونَ َمعَ َ
 17فَأَنْزِلَ أَنَا وَأَ َتكَلَمَ َم َعكَ هُنَاكَ ،وَآ ُ
ت َوحْ َدكَ.
شعْبَِ ،فالَ تَحْمِلُ أَنْ َ
ال َ

ب وَأَوْقَفَهُمْ حَوَالَيِ
شعْ ِ
المِ الرَبِ ،وَجَمَعَ سَبْعِينَ َرجُالً مِنْ شُيُوخِ ال َ
شعْبَ ِب َك َ
 04فَخَرَجَ مُوسَى َوكََلمَ ال َ
ا ْلخَيْمَةِ.
جعَلَ عَلَى السَ ْبعِينَ َرجُالً
خذَ مِنَ الرُوحِ اَلذِي عَلَيْ ِه َو َ
سحَابَ ٍة وَ َتكََلمَ مَعَهُ ،وََأ َ
 05فَنَزَلَ الرَبُ فِي َ
الشُيُوخَ .فَلَمَا حَلَتْ عَلَيْهِمِ الرُوحُ تَنَبَأُوا ،وَلكِنَ ُهمْ لَمْ يَزِيدُوا.
سمُ اآلخَرِ مِيدَادَُ ،فحَلَ عَلَيْهِمَا الرُوحَُ .وكَانَا ِمنَ
حدِ أَ ْلدَادُ ،وَا ْ
سمُ الْوَا ِ
جالَنِ فِي الْ َمحَلَةِ ،ا ْ
 02وَبَقِيَ َر ُ
الْ َمكْتُوبِينَ ،لكِنَهُمَا َلمْ يَخْ ُرجَا إِلَى ا ْلخَيْمَةِ ،فَتَنَبَآ فِي الْ َمحَلَةِ.
غالَمٌ وََأخْبَرَ مُوسَى وَقَالَ« :أَ ْلدَادُ وَمِيدَادُ يَتَنَبَآنِ فِي الْ َمحَلَةِ».
 07فَ َركَضَ ُ
حدَاثَتِ ِه وَقَالَ« :يَا سَ ِيدِي مُوسَى ،ا ْردَعْهُمَا!»
ن نُونَ خَا ِدمُ مُوسَى ِمنْ َ
ع ْب ُ
ب َيشُو ُ
 08فََأجَا َ

 03فَقَالَ لَهُ مُوسَى« :هَلْ َتغَارُ أَنْتَ لِي؟ يَا لَيْتَ كُلَ شَعْبِ الرَبِ كَانُوا أَنْبِيَاءَ ِإذَا جَعَلَ الرَبُ رُوحَهُ
عَلَيْ ِهمْ».
وهذا ما حدث مع توما
فهذا الحلول يختلف عن معمودية الروح القدس التي يجب ان تاخذ بوضع االيدي او مسحة
الميرون المقدس التي يجب ان يكون الشخص حاضرا فيها

اما حلول الروح القدس في اعمال الرسل فهو معمودية الروح القدس العامة وليس الكهنوت
الخاص
سفر اعمال الرسل 0
 1 :0و لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة
 0 :0و صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة و مال كل البيت حيّث كانوا
جالسين
 3 :0و ظهرت لهم السنة منقسمة كانها من نار و استقرت على كل واحد منهم
 4 :0و امتال الجميع من الروح القدس و ابتداوا يتكلمون بالسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان
ينطقوا
فهذا هو معمودية الروح القدس
ايضا شيئ مهم وهو ان الروح القدس لم يحل اول مره فقط في المعمودية في اعمال  0ولكن
الروح القدس من بداية الخليقه يعمل
وعمل الروح ووجوده من البدايه فهو كان خالق مع االب واالبن
سفر التكوين 0 :1
َوكَانَتِ األَرْضُ خَرِبَ ًة َوخَالِيَةًَ ،وعَلَى َوجْهِ ا ْلغَمْرِ ظُلْمَةٌ ،وَرُوحُ اهللِ يَرِفُ عَلَى َوجْهِ الْمِيَاهِ.

وكان روح اهلل علي ابناء اهلل وتفارق من يبعد عن اهلل
سفر التكوين 3 :2
فَقَالَ الرَبُ« :الَ يَدِينُ رُوحِي فِي اإلِ ْنسَانِ إِلَى األَ َبدِ ،لِزَيَغَانِهِ ،هُ َو َبشَرٌ .وَ َتكُونُ أَيَامُهُ مِئَةً
عشْرِينَ سَنَةً».
َو ِ

بل وشهد اخرين علي ان اوالد اهلل فيهم روح اهلل
سفر التكوين 38 :41
جالً فِيهِ رُوحُ اهللِ؟»
جدُ مِثْلَ هذَا َر ُ
فَقَالَ فِ ْرعَوْنُ ِلعَبِي ِدهِ« :هَلْ َن ِ

واستمر يعمل في رجاله
سفر الخروج 3 :31
حكْمَ ِة وَالْفَ ْهمِ وَالْمَعْرِفَ ِة َوكُلِ صَ ْنعَةٍ،
وَ َمألْتُهُ مِنْ رُوحِ اهللِ بِا ْل ِ

وكان علي انبياء اهلل وكهنته  ,وامثله قليله من الكثير الذي جاء في العهد القديم
سفر العدد 03 :11
ب رُوحَهُ
جعَلَ الرَ ُ
شعْبِ الرَبِ كَانُوا أَنْبِيَاءَ ِإذَا َ
فَقَالَ لَهُ مُوسَى« :هَ ْل َتغَارُ أَنْتَ لِي؟ يَا لَيْتَ كُلَ َ
عَلَيْ ِهمْ».

سفر القضاة 12 :3
شعْتَا ِيمَ
ن ِر َ
َفكَانَ عَلَيْهِ رُوحُ الرَبِ ،وَ َقضَى إلِسْرَائِيلََ .وخَرَجَ لِ ْلحَرْبِ فَدَفَعَ الرَبُ لِ َي ِدهِ كُوشَا َ

شعْتَايِمَ.
مَِلكَ أَرَامَ ،وَاعْتَزَتْ َي ُدهُ عَلَى كُوشَانِ ِر َ
 )13سفر القضاة 34 :2
ب بِالْبُوقِ ،فَاجْتَمَعَ أَبِيعَزَرُ وَرَاءَهُ.
ج ْدعُونَ َفضَرَ َ
وَلَ ِبسَ رُوحُ الرَبِ ِ

سفر القضاة 03 :11
ج ْلعَادَ
َفكَانَ رُوحُ الرَبِ عَلَى يَفْتَاحََ ،فعَبَرَ جِ ْلعَادَ وَمَنَسَى َوعَبَرَ ِمصْفَاةَ جِ ْلعَادَ ،وَمِنْ ِمصْفَاةِ ِ
عَبَرَ إِلَى بَنِي عَمُونَ.

سفر القضاة 2 :14
جدْيِ ،وَلَيْسَ فِي َي ِدهِ شَيْءٌ .وََل ْم ُيخْبِرْ أَبَا ُه وَأُمَهُ بِمَا
َفحَلَ عَلَيْهِ رُوحُ الرَبَِ ،فشَقَهُ كَشَقِ ا ْل َ
َفعَلَ.
 )18سفر القضاة 13 :14
عطَى ا ْلحُلَلَ
خذَ سَلَبَهُمْ وَأَ ْ
جالً ،وََأ َ
َوحَلَ عَلَيْهِ رُوحُ الرَبِ فَنَزَلَ إِلَى َأشْقَلُونَ وَقَتَلَ مِنْهُمْ َثالَثِينَ َر ُ
ص ِعدَ إِلَى بَيْتِ أَبِيهِ.
غضَبُ ُه َو َ
حجِيَةَِ .وحَمِيَ َ
لِ ُمّظْهِرِي ا ُأل ْ
 )13سفر القضاة 14 :15
النِ الَلذَانِ
سطِينِيُونَ لِلِقَائِهَِ .فحَلَ عَلَيْهِ رُوحُ الرَبَِ ،فكَانَ ا ْلحَ ْب َ
وَلَمَا جَاءَ إِلَى َلحْيٍ ،صَاحَ الْفِِل ْ
عنْ يَدَيْهِ.
عَلَى ذِرَاعَيْهِ َككَتَانٍ ُأحْرِقَ بِالنَارِ ،فَا ْنحَلَ الْوِثَاقُ َ

سفر صموئيل األول 2 :12
فَ َيحِلُ عَلَ ْيكَ رُوحُ الرَبِ فَتَتَنَبَأُ َمعَهُمْ وَتَ َتحَوَلُ إِلَى َرجُل آخَرَ.

 )00سفر صموئيل األول 13 :12
سحَهُ فِي َوسَطِ ِإخْوَتِهِ .وَحَلَ رُوحُ الرَبِ عَلَى دَا ُودَ مِنْ ذِلكَ الْيَ ْومِ
خذَ صَمُوئِي ُل قَرْنَ الدُ ْهنِ وَ َم َ
فََأ َ
عدًا .ثُمَ قَامَ صَمُوئِيلُ وَذَهَبَ إِلَى الرَامَةِ.
َفصَا ِ
 )03سفر صموئيل األول 14 :12
َوذَهَبَ رُوحُ الرَبِ ِمنْ عِ ْندِ شَاوُلَ ،وَبَغَتَهُ رُوحٌ َردِيءٌ ِمنْ قِبَلِ الرَبِ.

سفر صموئيل الثاني 0 :03
رُوحُ الرَبِ َتكََلمَ بِي َوكَلِمَتُهُ عَلَى ِلسَانِي.

سفر الملوك الثاني 12 :0
وَقَالُوا لَهُ« :هُ َوذَا مَعَ عَبِي ِدكَ خَ ْمسُونَ َرجُالً ذَوُو بَ ْأسٍَ ،ف َدعْهُمْ َيذْهَبُونَ وَيُفَ ِتشُونَ عَلَى
حدِ األَوْدِيَةِ» .فَقَالَ:
حدِ ا ْلجِبَالِ ،أَ ْو فِي َأ َ
سَ ِي ِدكَ ،لِ َئالَ يَكُونَ َقدْ حَمَلَهُ رُوحُ الرَبِ َوطَ َرحَهُ عَلَى أَ َ
«الَ تُ ْرسِلُوا».

سفر نحميا 02 :3
طشِ ِهمْ.
عطَيْتَهُمْ مَاءً ِل َع َ
عطَيْتَهُمْ رُوحَكَ الصَالِحَ لِ َتعْلِيمِ ِهمْ ،وََلمْ تَمْنَعْ مَ َنكَ عَنْ أَفْوَاهِ ِهمْ ،وََأ ْ
وََأ ْ
 )4سفر نحميا 32 :3
صغُواَ ،فدَ َفعْتَ ُهمْ لِ َيدِ
عنْ َيدِ أَنْبِيَائِكَ فََل ْم ُي ْ
فَاحْتَمَلْتَهُمْ سِنِينَ كَثِي َرةً ،وََأشْ َهدْتَ عَلَيْهِمْ بِرُوحِكَ َ
شعُوبِ األَرَاضِي.
ُ

 )5سفر يهوديت 17 :12
اياك فلتعبد خليقتك باسرها النك انت قلت فكانوا ارسلت روحك فخلقوا وليس من يقاوم
كلمتك
 )7سفر المزامير 32 :124
جدِدُ َوجْهَ األَرْضِ.
حكَ فَ ُتخْلَقُ ،وَ ُت َ
تُ ْرسِلُ رُو َ
 )8سفر المزامير 7 :133
حكَ؟ وَمِنْ َوجْ ِهكَ أَيْنَ أَهْرُبُ؟
أَ ْينَ َأذْهَبُ مِنْ رُو ِ
 )3سفر المزامير 12 :143
عَلِمْنِي َأنْ َأعْمَلَ ِرضَاكَ ،ألَ َنكَ أَنْتَ إِلهِي .رُوحُكَ الصَالِحُ يَهْدِينِي فِي أَرْضٍ ُمسْتَوِيَةٍ.
 )11سفر الحكمة 17 :3
ومن علم مشورتك لو لم تؤت الحكمة وتبعّث روحك القدوس من االعالي

بل اكد رجال العهد الجديد علي هذا ايضا
رسالة بطرس الرسول الثانية 01 :1
ط بِمَشِيئَةِ إِ ْنسَانٍ ،بَلْ َتكََلمَ أُنَاسُ اهللِ الْ ِقدِيسُونَ َمسُوقِينَ ِمنَ الرُوحِ الْ ُقدُسِ.
ألَنَهُ َلمْ تَأْتِ نُبُ َو ٌة َق ُ

إنجيل متى 43 :00

قَالَ لَ ُهمْ« :فَكَيْفَ َي ْدعُوهُ دَا ُودُ بِالرُوحِ رَبًا؟ قَا ِئالً:

إنجيل مرقس 32 :10
عدَا َءكَ
عنْ يَمِينِي ،حَتَى َأضَعَ َأ ْ
َألنَ دَا ُو َد نَ ْفسَهُ قَالَ بِالرُوحِ الْ ُق ُدسِ :قَالَ الرَبُ لِرَبِي :اجِْلسْ َ
مَ ْوطِئًا لِقَدَمَيْكَ.

إنجيل لوقا 02 :0
َوكَانَ َقدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِالرُوحِ الْ ُق ُدسِ أَنَهُ َال يَرَى الْمَوْتَ قَبْلَ َأنْ يَرَى َمسِيحَ الرَبِ.

ولكن روح اهلل في العهد القديم كان يحل ويفارق
سفر صموئيل األول 14 :12
َوذَهَبَ رُوحُ الرَبِ ِمنْ عِنْدِ شَاوُلَ ،وَ َبغَتَهُ رُوحٌ َردِيءٌ ِمنْ قِبَلِ الرَبِ.

ولكن في العهد الجديد يحل وال يفارق ولكن ممكن ان يطفي انسان عمل الروح في داخله
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 13 :5
الَ ُتطْفِئُوا الرُوحَ.

المسيح يتكلم عن الروح القدس ( الذي يرسله االب باسمي ) الذي سيحل حلول دائم وحلول يعطي
ثمار ومواهب
إنجيل يوحنا 02 :14
ب بِاسْمِي ،فَهُوَ ُيعَلِ ُم ُكمْ كُلَ شَيْءٍ ،وَ ُي َذكِ ُر ُكمْ
وَأَمَا الْ ُمعَزِي ،الرُوحُ الْ ُق ُدسُ ،اَلذِي سَيُ ْرسِلُهُ اآل ُ

ِبكُلِ مَا قُلْتُهُ َلكُمْ.

يوحنا 12
 7لكِنِي أَقُولُ َل ُكمُ ا ْلحَقَ :إِنَهُ خَيْرٌ َل ُكمْ َأنْ أَ ْنطَلِقَ ،ألَنَهُ ِإنْ َلمْ أَ ْنطَلِقْ َال يَأْتِي ُكمُ الْمُعَزِي ،وَل ِكنْ ِإنْ
ذَهَبْتُ أُ ْرسِلُهُ إِلَ ْي ُكمْ.
خطِيَةٍ َوعَلَى بِ ّر َوعَلَى دَيْنُونَةٍ:
 8وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُ َبكِتُ ا ْلعَاَلمَ عَلَى َ
ن بِي.
خطِيَةٍ فَألَنَهُمْ َال يُؤْمِنُو َ
 3أَمَا عَلَى َ
 12وَأَمَا عَلَى بِرّ َفألَنِي ذَاهِبٌ إِلَى أَبِي وَالَ تَرَوْنَنِي أَيْضًا.
ن رَئِيسَ هذَا ا ْلعَاَلمِ قَدْ دِينَ.
أل َ
 11وَأَمَا عَلَى دَيْنُونَةٍ َف َ
ِ« 10إنَ لِي أُمُورًا كَثِي َرةً أَ ْيضًا ألَقُولَ َل ُكمْ ،وَل ِكنْ َال َتسْ َتطِيعُونَ َأنْ َتحْتَمِلُوا اآلنَ.
ش ُدكُمْ إِلَى جَمِيعِ ا ْلحَقِ ،ألَنَهُ الَ يَ َتكََلمُ ِمنْ نَفْسِهِ ،بَلْ كُلُ
 13وَأَمَا مَتَى جَاءَ ذَاكَ ،رُوحُ ا ْلحَقِ ،فَهُ َو يُ ْر ِ
مَا يَسْمَعُ يَ َتكََل ُم بِهِ ،وَيُخْبِ ُركُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ.
جدُنِي ،ألَنَهُ يَ ْأخُذُ مِمَا لِي وَ ُيخْبِ ُركُمْ.
 14ذَاكَ يُ َم ِ
خذُ مِمَا لِي وَ ُيخْبِ ُر ُكمْ.
 15كُلُ مَا لِآلبِ هُوَ لِي .لِهذَا قُلْتُ إِنَ ُه يَ ْأ ُ

فالروح القدس ازلي قبل كون العالم ويعمل مع االب واالبن  ,ويعمل في االباء واالنبياء قديما ,
اما في العهد القديم وقبل حلول الروح القدس في الخماسين فكان فئة واحده فقط مثل االنبياء
والملوك والكهنة فقط اما بعد ذلك فهو حلول عام بمعمودية الروح القدس
وهذا ما شرحه يوئيل النبي
سفر يوئيل 0
خكُمْ
سكُبُ رُوحِي عَلَى كُلِ بَشَرٍ ،فَيَتَنَبَأُ بَنُو ُكمْ وَبَنَا ُت ُكمْ ،وَ َيحَْلمُ شُيُو ُ
 « 08وَ َيكُونُ َبعْدَ ذِلكَ أَنِي َأ ْ
حالَمًا ،وَيَرَى شَبَا ُبكُمْ رُؤًى.
َأ ْ

ب رُوحِي فِي تِ ْلكَ األَيَامِ،
سكُ ُ
َ 03وعَلَى ا ْلعَبِيدِ أَ ْيضًا َوعَلَى اإلِمَاءِ َأ ْ
عجَائِبَ فِي السَمَاءِ وَاألَرْضِ ،دَمًا وَنَارًا وََأعْ ِم َدةَ ُدخَانٍ.
عطِي َ
 32وَُأ ْ

وايضا اكده بطرس الرسول
سفر اعمال الرسل 0
سكَارَى كَمَا أَنْ ُتمْ تَّظُنُونَ ،ألَنَهَا السَاعَةُ الثَالِثَةُ ِمنَ النَهَارِ.
 15ألَنَ هؤُالَءِ لَيْسُوا ُ
 12بَلْ هذَا مَا قِي َل بِيُوئِيلَ النَبِيِ.
سكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَى كُلِ بَشَرٍ ،فَيَتَنَبَأُ بَنُو ُكمْ وَبَنَا ُت ُكمْ،
 17يَقُولُ اهللُ :وَ َيكُونُ فِي األَيَامِ ا َألخِي َرةِ أَنِي َأ ْ
حالَمًا.
خ ُكمْ َأ ْ
وَيَرَى شَبَا ُب ُك ْم رُؤًى وَ َيحُْلمُ شُيُو ُ
سكُبُ مِنْ رُوحِي فِي تِ ْلكَ األَيَامِ فَيَتَنَبَأُونَ.
َ 18وعَلَى عَبِيدِي أَ ْيضًا وَإِمَائِي َأ ْ
ن فَوْقُ وَآيَاتٍ عَلَى األَرْضِ ِمنْ َأسْفَلُ :دَمًا وَنَارًا وَ ُبخَارَ ُدخَانٍ.
عجَائِبَ فِي السَمَاءِ ِم ْ
 13وَُأعْطِي َ
وهذا يوضح الفرق بين حلول الروح القدس بين العهد القديم والجديد مع انه روح اهلل الواحد

فحلوله قبل يوم الخمسين بنفخة الرب للتالميذ هو نفخه سلطان كهنوتي وحلول الروح القدس في
يوم الخمسين هو معمودية الروح القدس

واخيرا المعني الروحي
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
يقول األب مكسيموس المعترف [ :بّما أننا اعتّمدنا في الّمسيح بالّروح( ،أي أننا اشتّركنا في موت
الّمسيح وقيامته) نلنا االنعتاق األول من فساد الجسد في الّمسيح بالّروح .ولكننا ننتظّر االنعتاق
األخيّر ...في الّروح].

v

إننا نعلم أنه فقط في الكنيسة – مع األساقفة – الّمؤسسة على النظام اإلنجيلي والسيامة في

الّرب يحق العّماد وغفّران الخطايا ،وبدون هذا ال يّمكن الّربط والحّل حيث ال يوجد من يقّرر أن
يفعّل ذلك].[1929
v

أُعطي سلطان غفّران الخطايا للّرسّل وللكنائس التي أُرسّل إليها هؤالء الّرجال بواسطة

الّمسيح ليؤسسوها ،ولألساقفة الذين خلفوهم بواسطة سيامتهم كهنة].[1930
الشهيد كبريانوس
v

انظّروا أن الخطايا تغفّر بالّروح القدس ،أما البشّر فيستخدمون خدمتهم لغفّران الخطايا ،إنهم

ال يّمارسون حقًا خاصًا بسلطانٍ من ذواتهم .إذ هم ال يغفّرون الخطايا باسّمهم بّل باسم اآلب واالبن
والّروح القدس .يسألون الالهوت أن يهب؛ فالخدمة من جانب اإلنسان والعطية من سلطان
العليّ].[1931
القديس أمبروسيوس
v

لّماذا أُعطى الّروح القدس للتالميذ أوالً على األرض ،ومؤخّرًا نازالً من السّماء؟ ألنه توجد

وصيتان للحب ،أي حب اهلل وحب القّريب .عطية الّروح على األرض لتجلب حب القّريب ،والعطية
التي من السّماء لتجلب حب اهلل.
كّما يوجد حب واحد مع وصيتين ،هكذا يوجد الّروح الواحد مع عطيتين.
العطية األولى قدمها الّرب حين كان ساكنًا على األرض ،والثانية من السّماء .ألنه من محبة القّريب
نتعلم كيف نبلغ إلى محبة اهلل .بالحق هو الّروح القدس الواحد كان حاضّرًا في قلوب التالميذ مبكّرًا
لكي يهبهم اإليّمان ،ولكن لم يكن بعد قد أُعطى بّمنحة واضحة إلى ما بعد القيامة.
لذلك كُتب" :ألن الّروح القدس لم يكن قد أُعطي بعد ،ألن يسوع لم يكن قد مُجد بعد " (يو 7
 ...)22:يليق بنا أن نتأكد أن الذين كان لهم الّروح القدس فعالً ...قبلوه عالنية بعد قيامة الّرب ،حتى
يستطيعوا أن يعينوا ليس فقط قلة بّل كثيّرين].[1932

البابا غريغوريوس (الكبير)
"من غفرتم خطاياه تغفر له،
و َمنْ أمسكتم خطاياه أُمسكت"]03[ .
ربنايسوع يغفّر الخطايا (كّما يخّرج الشياطين) بّروحه القدوس ،ويظهّر ذلك من قوله لتالميذه بعد
القيامة" :اقبلوا الروح القدس" ،مكّمالً قوله" :من غفرتم خطاياه تُغفر له ،ومن أمسكتم خطاياه
أمسكت" [.)02-00
v

عّمّل الكاهن هو عطية الّروح القدس ،وحقه أن يغفّر الخطية (بالّروح القدس) وأن

يّمسكها].[1933
القديس أمبروسيوس
v

كّملكٍ أرسلهم حكامًا ،معطيًا إياهم سلطانًا أن يلقوا في السجن أو أن يُخّرجوا منه ،هكذا إذ

أرسلهم قلدهم ذات السلطان].[1934
القديس يوحنا الذهبي الفم
يحذر البابا غريغوريوس (الكبير) من إساءة استخدام هذا السلطان ،حيث يّمارسونه حسب هواهم،
وليس حسب شخصية من يخضعون له ،فينطبق عليهم القول" :إلماتة نفوس ال ينبغي أن تّموت،
واستحياء نفوسِ ال ينبغي أن تحيا" (حز .[1935])12 :12

والمجد هلل دائما

