
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 القدس الروح  -الثانية عشر الحلقة 

 

 به وعالقتنا القدس الروح

 

 القدس؟ الروح هو من

 الالهوت؟ فً الثالث األقنوم هللا روح هو أم عظٌمة؟ روحٌة قوة أو إلهً تأثٌر مجرد هو هل

 

ُكمْ  أُْرِسلُ  أََنا َوَها ٌْ ة   ُتْلَبُسوا أَنْ  إِلَى أُوُرَشلٌِمَ  َمِدٌَنةِ  ِفً َفأَِقٌُموا أَبًِ. َمْوِعدَ  إِلَ  (27 428لوقا«.)األََعالًِ ِمنَ  قُوَّ

 

 العقل مثل الشخص صفات له وٌنسب هللا إال بها ٌقوم ال بأعمال وٌقوم إلهٌة صفات ذو القدسشخص الروح

 حزنوال المحبة ومشاعر والمعرفة،

 

 منها الكتاب فً كثٌرة تسمٌات القدس الروح وٌسمى

 (4 118 إش«)والقوة المشورة روح والفهم، الحكمة روح الرب، روح»

 (،11 148 )زكرٌا «النعمة روح»

 (،44 128 )ٌوحنا «المعزي»

 (،44 138 ،15 128 )ٌوحنا «الحق روح»

 (،12 18 )رومٌة «القداسة روح»

 (،4 68 )رومٌة «الحٌاة روح»

 (،7 68 )رومٌة «المسٌح روح»

 (،13 68 )رومٌة «التبنً روح»

  (،4 28 )غالطٌة «االبن روح»

 (،11 18 )أف «القدوس الموعد روح»

 (،15 18 )أف «واإلعالن الحكمة روح»

 (،17 18 )فٌلبً «المسٌح ٌسوع روح»

 (.12 28 بطرس1) «المجد روح»

 

 

 

 

 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة



 القدس؟ بالروح ُدعً لماذا

 وتقدٌسها وتجدٌدها أرواحنا إنارة المنظور،وهو غٌر عمله إلى ٌشٌر القدس بالروح هًاإلل الروح تسمٌة

 وإرشادها

 

 الهوته على األدلة ٌقدم المقدس الكتاب فً القدس الروح عمل

 واالبن لآلب مساو أقنوم القدس الروح 

 ٌخلق 

 ًالجدٌدة الوالدة ٌعط 

 الحٌاة ٌقدس 

 ًالمقدسة باألسفار ٌوح 

 مكان كل فً موجود 

 شئ كل ٌعرف 

 سلطان صاحب 

 المعجزات ٌصنع 

 

 المؤمنٌن غٌر مع القدس الروح عمل

ٌَّة   َعلَى اْلَعالَمَ  ٌَُبكِّتُ  َذاكَ  َجاءَ  َوَمَتى ُنوَنة . َوَعلَى بِر   َوَعلَى َخِط ٌْ  ( 6 148 )ٌو َد

 

 على8 العالم ٌبكت القدس فالروح

 

  خطٌة8 -1

ا ٌَّة   َعلَى أَمَّ  ( 7 148 )ٌو ِبً. ْؤِمُنونَ ٌُ  الَ  َفؤلَنَُّهمْ  َخِط

 المسٌح رفضت الناس أن العالم علٌها سٌدان التً الخطٌة

ًَ  َوَهِذهِ  ُنوَنُة8إِنَّ  ِه ٌْ ْلَمةَ  النَّاسُ  َوأََحبَّ  اْلَعالَمِ  إِلَى َجاءَ  َقدْ  النُّورَ  الدَّ  َكاَنتْ  أَْعَمالَُهمْ  ألَنَّ  النُّورِ  ِمنَ  أَْكَثرَ  الظُّ

ٌَرة .  (17 18 )ٌو ِشرِّ

 

 بر8 -4

 «المسٌح بر» البر إلى وٌشٌر الخطٌة على ٌبكتنا القدس الروح

 

 حٌاته فً المسٌح بر -أ

ْعَملْ  لَمْ  أَنَّهُ  َعلَى ُكنْ  َولَمْ  ُظْلما   ٌَ  (7 318)اش ِغش   َفِمهِ  ِفً ٌَ

ُتِنً ِمْنُكمْ  َمنْ  ٌَّة ؟ َعلَى ٌَُبكِّ  (24 68)ٌو َخِط

 

 لنا المسٌح ٌعطٌه الذي البر -ب

. أَْفَرحُ  َفَرحا   بِّ هُ  ِبإِلَِهً َنْفِسً َتْبَتِهجُ  ِبالرَّ ٌَابَ  أَْلَبَسنًِ َقدْ  ألَنَّ  (11 418)إش  اْلبِرِّ  ِرَداءَ  َكَساِنً اْلَخالَِص  ِث

ْعِرفْ  لَمْ  الَِّذي َجَعلَ  ألَنَّهُ  ٌَّة   ٌَ ٌَّة   َخِط  (41 38 كو4) فٌِِه. هللاِ  ِبرَّ  َنْحنُ  لَِنِصٌرَ  ألَْجلَِنا َخِط



 دٌنونة8  -1

ا ُنوَنة   َعلَى َوأَمَّ ٌْ  (11 148)ٌو  ِدٌَن. َقدْ  اْلَعالَمِ  َهَذا َرِئٌسَ  َفؤلَنَّ  َد

 

 القدس( الروح ألقاب خالل )من المؤمنٌن فً القدس الروح عمل
 

ٌُْعِطٌُكمْ  اآلبِ  ِمنَ  أَْطلُبُ  َوأََنا ٌا   َف ْمُكثَ  آَخرَ  ُمَعزِّ ٌَ ْسَتِطٌعُ  الَ  الَِّذي اْلَحقِّ  ُروحُ  األََبدِ  إِلَى َمَعُكمْ  لِ ْقَبلَهُ  أَنْ  اْلَعالَمُ  ٌَ ٌَ 

َراهُ الَ  ألَنَّهُ  ْعِرفُهُ  َوالَ  ٌَ ا ٌَ ُكونُ   َمَعُكمْ  َماِكث   ألَنَّهُ  َفَتْعِرفُوَنهُ  أَْنُتمْ  َوأَمَّ ٌَ  ( 15 ،14 128)ٌو ِفٌُكْم. َو

 

ا ي َوأَمَّ وحُ  اْلُمَعزِّ ٌُْرِسلُهُ  الَِّذي اْلقُُدسُ  الرُّ ء   ُكلَّ  ٌَُعلُِّمُكمْ  َفُهوَ  ِباْسِمً اآلبُ  َس ًْ ُرُكمْ   َش ٌَُذكِّ  قُْلُتهُ  َما ِبُكلِّ  َو

 (44 128)ٌو لَُكْم.

 

 يَْسَمعُ  َما ُكل   بَلْ  نَْفِسهِ  ِمنْ  يََتَكلَّمُ  لَ  ألَنَّهُ  اْلَحّقِ  َجِميعِ  إِلَى ُيْرِشُدُكمْ  َفُهىَ  اْلَحّقِ  ُروحُ  َذاكَ  َجاءَ  َمَتى َوأَمَّا

 آتِيَة . بُِأُمىر   َوُيْخبُِرُكمْ  بِهِ  يََتَكلَّمُ 
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