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1أن اآلب سیرسل لهم الروح القدس المعز& ، وان احد$ مهماته هي ان یرشد 

ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه  َوُيَذكُِّرُكْمَوُيَذكُِّرُكْمَوُيَذكُِّرُكْمَوُيَذكُِّرُكْم الَِّذ& َسُیْرِسُلُه اآلُب 1ِاْسِمي، َفُهَو ُ�َعلُِّم8ُْم 8ُلَّ َشْيٍء،

  
"  �أقوال" اذن الروح القدس مهمته التذ8یر 

  :وا�ضًا نقرأ  ".اقواله " انما یهمنا اآلن 

 ِّ
ِه، َبْل 8ُلُّ َما ، َألنَُّه َال َیَتَكلَُّم ِمْن َنْفسِ ِإَلى َجِم�ِع اْلَح
ُدِني، َألنَُّه َ�ْأُخُذ ِممَّا ِلي  . 8ُلُّ َما ِلآلِب ُهَو ِلي .َوُ�ْخِبُرُ�مْ َذاَك ُ�َمجِّ

@éãc@|î�½a@ÞbÓ@áÈã
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"  : الذ& یدعى انه  بواسطة الروح القدس ،" هللا 
  ...وسنبدأ عرضنا األدلة على هذه النقاK القادمة 

  
@÷†ÔÛa@�ëŠÛaB@áØÛ@énÜÓ@bß@ÝØi@á×Š×ˆí@B@A  

  
1أن اآلب سیرسل لهم الروح القدس المعز& ، وان احد$ مهماته هي ان یرشد  لقد وعد الرب �سوع تالمیذه
  !المس�ح لهم  "قاله "  ام" .. 

وُح اْلُقُدُس،  الَِّذ& َسُیْرِسُلُه اآلُب 1ِاْسِمي، َفُهَو ُ�َعلُِّم8ُْم 8ُلَّ َشْيٍء،َوَأمَّا اْلُمَعزِّ&، الرُّ

اذن الروح القدس مهمته التذ8یر ... ما قاله المس�ح  " .. َلُكمْ  ُقْلُتهُ َما 
انما یهمنا اآلن ..  اضافة الى التذ8یر 1اعماله التذ8یر 1اقواله ،

15  
، َفُهَو َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك،  ِّ
ِإَلى َجِم�ِع اْلَح
ِّ  ُیْرِشُدُ�مْ ُروُح اْلَح

ُدِني، َألنَُّه َ�ْأُخُذ ِممَّا ِلي  .َ�ْسَمُع َیَتَكلَُّم 1ِِه، َوSُْخِبُر8ُْم 1ُِأُموٍر آِتَ�ةٍ  َذاَك ُ�َمجِّ
 "..َوُ�ْخِبُرُ�مْ ِلهَذا ُقْلُت ِإنَُّه َ�ْأُخُذ ِممَّا ِلي 

@éãc@|î�½a@ÞbÓ@áÈã
هللا " المس�ح انه  قالنعم 

وسنبدأ عرضنا األدلة على هذه النقاK القادمة  .رسله التالمیذ

@�üëc@Z@@÷†ÔÛa@�ëŠÛa

لقد وعد الرب �سوع تالمیذه
" .. 81ل " ر التالمیذ وSذ8

  

#���^ßuçè22:14  
وُح اْلُقُدُس، "  َوَأمَّا اْلُمَعزِّ&، الرُّ

  """"َلُكْمَلُكْمَلُكْمَلُكْم

َما " ضع خY تحت 8لمة 
التذ8یر 1اقواله ، 1الط1ع .المس�ح
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َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك،  " •

َ�ْسَمُع َیَتَكلَُّم 1ِِه، َوSُْخِبُر8ُْم 1ُِأُموٍر آِتَ�ةٍ 
ِلهَذا ُقْلُت ِإنَُّه َ�ْأُخُذ ِممَّا ِلي 



  

@éßýØi@áèÔĐãcë@ˆîßýnÛa@óÜÇ@ÝyA@@

َماِء َصْوٌت 8ََما ِمْن  َوَصاَر 1َْغَتًة ِمَن السَّ
ِمْن َناٍر  8ََأنََّهاَهَرْت َلُهْم َأْلِسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة 

َ�َما اْبَتَدُأوا َیَتَكلَُّموَن 1َِأْلِسَنٍة ُأْخَر$ ، وَ 

  

  .�اخذ مما لي وSخبر8م .. یخبر8م 

÷†ÔÛa@�ëŠÛa@@éßýØi@áèÔĐãcë@ˆîßýnÛa@óÜÇ@Ýy
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َماِء َصْوٌت 8ََما ِمْن   اْلَجِم�ُع َمًعا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة، 8َانَ َوَلمَّا َحَضَر َیْوُم اْلَخْمِسیَن  َوَصاَر 1َْغَتًة ِمَن السَّ
َهَرْت َلُهْم َأْلِسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة َوظَ   َجاِلِسیَن، 8َاُنواُهُبوِب ِرSٍح َعاِصَفٍة َوَمَأل 8ُلَّ اْلَبْیِت َحْیُث 

وِح اْلُقُدسِ و .َواْسَتَقرَّْت َعَلى 8ُلِّ َواِحٍد ِمْنُهمْ  ، وَ اْمَتَأل اْلَجِم�ُع ِمَن الرُّ
  " .َیْنِطُقوا َأنْ 

یخبر8م .. یتكلم 1ه .. یرشد8م 
  
  

�bîãbq@@Z@÷†ÔÛa@�ëŠÛa
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َوَلمَّا َحَضَر َیْوُم اْلَخْمِسیَن  " •
ُهُبوِب ِرSٍح َعاِصَفٍة َوَمَأل 8ُلَّ اْلَبْیِت َحْیُث 

َواْسَتَقرَّْت َعَلى 8ُلِّ َواِحٍد ِمْنُهمْ 
وُح  َأنْ َأْعَطاُهُم الرُّ

  



هل 8ان یوحنا التلمیذ الذ& 8ان �سوع �ح1ه ، مع 1طرس الصفا من ضمن التالمیذ الذین حل علیهم الروح 
  .الروح القدس ا8انا في عل�ة اورشل�م وحل علیهم

Sُْتوِن، الَِّذ& ُهَو 1ِاْلُقْرِب ِمْن ُأورُ  َشِل�َم َعَلى ِحیَنِئٍذ َرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِل�َم ِمَن اْلَجَبِل الَِّذ& ُیْدَعى َجَبَل الزَّ
 َوَأْنَدَراُوُس 1ُْطُرُس َوَ�ْعُقوُب َوSُوَحنَّا : ُ�ِق�ُموَن ِفیَها

هؤَُالِء 8ُلُُّهْم  .ُقوبَ اْلَغُیوُر َوSَُهوَذا َأُخو َ�عْ 
َساِء، َوَمْرSََم ُأمِّ َ�ُسوَع، َوَمَع ِإخْ  ْل1َِة، َمَع النِّ َالِة َوالطِّ �".َوِتهِ ُیواِظُبوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَلى الصَّ �

  
  !بوضع ایدیهما �حل الروح القدس على المؤمنین 

اِمَرَة َقْد َقِبَلْت 8َِلَمَة هللاِ  ُسُل الَِّذیَن ِفي ُأوُرَشِل�َم َأنَّ السَّ   ،ُبْطُرَس َوُيوَحنَّاُبْطُرَس َوُيوَحنَّاُبْطُرَس َوُيوَحنَّاُبْطُرَس َوُيوَحنَّا ، َأْرَسُلوا ِإَلْیِهمْ َوَلمَّا َسِمَع الرُّ

َألنَُّه َلْم َ�8ُْن َقْد َحلَّ 1َْعُد َعَلى َأَحٍد  ،َنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَس
وَح اْلُقُدَس َعَلْیِهْم  اَألَ�اِد&َ   ".َفَقِبُلوا الرُّ

÷†ÔÛa@�ëŠÛa@@bäyìíë@÷ŠĐi@¿@åØ�ë@ÝyA  

هل 8ان یوحنا التلمیذ الذ& 8ان �سوع �ح1ه ، مع 1طرس الصفا من ضمن التالمیذ الذین حل علیهم الروح 
8انا في عل�ة اورشل�م وحل علیهم.. ان 8الهما 1طرس وSوحنا 

Sُْتوِن، الَِّذ& ُهَو 1ِاْلُقْرِب ِمْن ُأورُ  ِحیَنِئٍذ َرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِل�َم ِمَن اْلَجَبِل الَِّذ& ُیْدَعى َجَبَل الزَّ
ُ�ِق�ُموَن ِفیَها 8َاُنواَوَلمَّا َدَخُلوا َصِعُدوا ِإَلى اْلِعلِّ�َِّة الَِّتي 

اْلَغُیوُر َوSَُهوَذا َأُخو َ�عْ  َوِسْمَعانُ َوِفیُل1ُُّس َوُتوَما َوeَْرُثوَلَماُوُس َوَمتَّى َوَ�ْعُقوُب ْبُن َحْلَفى 
َساِء، َوَمْرSََم ُأمِّ َ�ُسوَع، َوَمَع ِإخْ  ْل1َِة، َمَع النِّ َالِة َوالطِّ ُیواِظُبوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَلى الصَّ

بوضع ایدیهما �حل الروح القدس على المؤمنین 

� �

اِمَرَة َقْد َقِبَلْت 8َِلَمَة هللاِ  ُسُل الَِّذیَن ِفي ُأوُرَشِل�َم َأنَّ السَّ َوَلمَّا َسِمَع الرُّ

َنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَس
اَألَ�اِد&َ  َوَضَعاِحیَنِئٍذ  .ِمْنُهْم، َغْیَر َأنَُّهْم 8َاُنوا ُمْعَتِمِدیَن 1ِاْسِم الرَّبِّ َ�ُسوعَ 

  
�brÛbq@@Z@÷†ÔÛa@�ëŠÛa

  
هل 8ان یوحنا التلمیذ الذ& 8ان �سوع �ح1ه ، مع 1طرس الصفا من ضمن التالمیذ الذین حل علیهم الروح 

ان 8الهما 1طرس وSوحنا : بدلیل !نعم القدس ؟
  

#�ÛÂ]Ù^�13:1� �
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Sُْتوِن، الَِّذ& ُهَو 1ِاْلُقْرِب ِمْن ُأورُ   " • ِحیَنِئٍذ َرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِل�َم ِمَن اْلَجَبِل الَِّذ& ُیْدَعى َجَبَل الزَّ
َوَلمَّا َدَخُلوا َصِعُدوا ِإَلى اْلِعلِّ�َِّة الَِّتي  .َسَفِر َسْبتٍ 

َوِفیُل1ُُّس َوُتوَما َوeَْرُثوَلَماُوُس َوَمتَّى َوَ�ْعُقوُب ْبُن َحْلَفى 
َساِء، َوَمْرSََم ُأمِّ َ�ُسوَع، َوَمَع ِإخْ  8َاُنوا ْل1َِة، َمَع النِّ َالِة َوالطِّ ُیواِظُبوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَلى الصَّ

  

بوضع ایدیهما �حل الروح القدس على المؤمنین  �طرس و�وحنا بل �ان
� �
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اِمَرَة َقْد َقِبَلْت 8َِلَمَة هللاِ  " • ُسُل الَِّذیَن ِفي ُأوُرَشِل�َم َأنَّ السَّ َوَلمَّا َسِمَع الرُّ

َنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الرُّوَح اْلُقُدَسَلمَّا  اللََّذْینِ 
ِمْنُهْم، َغْیَر َأنَُّهْم 8َاُنوا ُمْعَتِمِدیَن 1ِاْسِم الرَّبِّ َ�ُسوعَ 



  

_@áèîÜÇ@÷†ÔÛa@�ëŠÛa@ÞìÜy@†Èi@|î�½a@@

ِفي ِستٍّ َوَأْرeَِعیَن «: َفَقاَل اْلَیُهودُ  .»اْنُقُضوا هَذا اْلَهْ�8ََل، َوِفي َثَالَثِة َأ�َّاٍم ُأِق�ُمهُ 
َفَلمَّا َقاَم ِمَن  .ُل َعْن َهْ�8َِل َجَسِدهِ َوَأمَّا ُهَو َف8َاَن َ�ُقو 

  " .ُه َ�ُسوعُ َفآَمُنوا 1ِاْلِكَتاِب َواْلَكَالِم الَِّذ& َقالَ 

  

هي " األناجیل " ف8ل ما 1شروا 1ه ، ثم 8تبوه في ال1شائر 
  :ونقرأ  " .  ذ�رهم ��ل شيء

@ˆîßýnÛa@Š×ˆm@Ýç@B@ÞaìÓc@B_@áèîÜÇ@÷†ÔÛa@�ëŠÛa@ÞìÜy@†Èi@|î�½a

  

اْنُقُضوا هَذا اْلَهْ�8ََل، َوِفي َثَالَثِة َأ�َّاٍم ُأِق�ُمهُ «: َأَجاَب َ�ُسوُع َوَقاَل َلُهمْ 
َوَأمَّا ُهَو َف8َاَن َ�ُقو  »َسَنًة ُبِنَي هَذا اْلَهْ�8َُل، َأَفَأْنَت ِفي َثَالَثِة َأ�َّاٍم ُتِق�ُمُه؟

َفآَمُنوا 1ِاْلِكَتاِب َواْلَكَالِم الَِّذ& َقالَ  Hَأنَُّه َقاَل هَذاَأنَُّه َقاَل هَذاَأنَُّه َقاَل هَذاَأنَُّه َقاَل هَذا    َتَالِميُذُهَتَالِميُذُهَتَالِميُذُهَتَالِميُذُه    َتَذكََّرَتَذكََّرَتَذكََّرَتَذكََّر

ف8ل ما 1شروا 1ه ، ثم 8تبوه في ال1شائر  .تذ8روا أقواله حرف�ًا  " ! 
ذ�رهم ��ل شيء" هو من " المعز& " ، " الروح القدس" ألن 

  
�bÈia‰@@Z@ˆîßýnÛa@Š×ˆm@Ýç
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َأَجاَب َ�ُسوُع َوَقاَل َلُهمْ  " •
َسَنًة ُبِنَي هَذا اْلَهْ�8َُل، َأَفَأْنَت ِفي َثَالَثِة َأ�َّاٍم ُتِق�ُمُه؟

َتَذكََّرَتَذكََّرَتَذكََّرَتَذكََّر اَألْمَواِت،
  

  
 قال هذاانه .. " تذ8روا 

ألن . مس�ح حرف�ًا ال" أقوال"
  
� �



ُروا  َوَأنَُّهمْ  َم8ُْتو1ًَة َعْنُه، 8َاَنْت  هِذهِ  َأنَّ  َتَذ�َّ

  

  !انه اهللا ؟" قال " 

  .) قاله االبن لهم 

@!a@óáÝÙÜa@çbØìB@ @
  )1:1انجیل یوحنا 

  

َد َ�ُسوُع،  ُروا ِحیَنِئذٍ َوهِذِه اُألُموُر َلْم َ�ْفَهْمَها َتَالِمیُذُه َأوًَّال، َولِكْن َلمَّا َتَمجَّ َتَذ�َّ

  :والسؤال 

" هل تذكر التالميذ ان المسيح قد 

قاله االبن لهم بروحه القدس المعز& الذ& ذ8رهم 81ل ما ( المس�ح 

@|ï�¾a@ßbÔ@Z@B@!a@óáÝÙÜa@çbØì
انجیل یوحنا ( "  هللاَ  اْلَكِلَمةُ  َوَ�انَ  ِهللا، 8َاَن ِعْندَ  َواْلَكِلَمةُ 
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َد َ�ُسوُع،  " َوهِذِه اُألُموُر َلْم َ�ْفَهْمَها َتَالِمیُذُه َأوًَّال، َولِكْن َلمَّا َتَمجَّ
  ."َصَنُعوا هِذِه َلهُ 

هل تذكر التالميذ ان المسيح قد 

المس�ح " قاله " لنسمع ما 
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َواْلَكِلَمةُ  اْلَكِلَمُة، ِفي اْلَبْدِء 8َانَ  "



اذن هذه االقوال هي 8الم  ..المس�ح " 

  !بها الروح القدس " ذ8رهم 

@Ö¨a@êÜfia@íè@a‰èA@B  

  :المس�ح 
 ِّlهَذا ُهوَ . اْبِنِه َ�ُسوَع اْلَمِس�حِ ِفي  اْلَح 

  

  ". اإلله الحl  1هذا هو "والروح القدس قد ذ8ر الرسول 1أقوال المس�ح ، فالمس�ح هو القائل ان ابن هللا 

 

                                                 
 يسوع"  هو مذكور واقرب ، مذكور اقرب الى يعود
  ).3-1:1يو  1" ( 

"  اقوال" 8ل هذا 8الم یوحنا الذ& 8ت1ه بوحي الروح القدس الذ& ذ8ره 1
  " !و8ان الكلمة هللا : " اذن المس�ح هو القائل 

ذ8رهم " المس�ح التي " أقوال " ضمن  نهي م" و8ان الكلمة هللا 
  " ! 8ُ1ِلِّ َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

|ï�¾a@ßbÔB@Z@NN@!a@æia@ça@NN@Ö¨a@êÜfia@íè@a‰è

المس�ح " قاله " قال الروح القدس على فم یوحنا الرسول مذ8رًا ا�اه 81ل ما 
اْلَحlِّ  َوَنْحُن ِفي. lَّ اْلحَ  َوَنْعَلُم َأنَّ اْبَن ِهللا َقْد َجاَء َوأَْعَطاَنا 1َِصیَرًة ِلَنْعِرفَ 

  ).20:5یوحنا  1(  "َواْلَحَ�اُة اَألَبِد�َّةُ 

والروح القدس قد ذ8ر الرسول 1أقوال المس�ح ، فالمس�ح هو القائل ان ابن هللا 
 !"َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

يعود انه على القرينة بحسب معناه يفهمو autos اليونانية في" 
" ( الحياة االبدية : " تب يوحنا الرسول قد افتتح رسالته داعياً المسيح بلقب 

هذا 8الم یوحنا الذ& 8ت1ه بوحي الروح القدس الذ& ذ8ره 1
اذن المس�ح هو القائل . المس�ح
و8ان الكلمة هللا " فع1ارة 

ُر8ُمْ "  8ُ1ِلِّ َما ُقْلُتُه َلُكمْ  َوSَُذ8ِّ
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قال الروح القدس على فم یوحنا الرسول مذ8رًا ا�اه 81ل ما 
َوَنْعَلُم َأنَّ اْبَن ِهللا َقْد َجاَء َوأَْعَطاَنا 1َِصیَرًة ِلَنْعِرفَ  "

َواْلَحَ�اُة اَألَبِد�َّةُ  اْلَح
ُّ  اِإللهُ 
  

  
والروح القدس قد ذ8ر الرسول 1أقوال المس�ح ، فالمس�ح هو القائل ان ابن هللا 

َما ُقْلُتُه َلُكمْ 8ُ1ِلِّ  َوSَُذ8ُِّر8ُمْ "

 

"   الحق اإلله هو هذا"  تعبير   1
تب يوحنا الرسول قد افتتح رسالته داعياً المسيح بلقب بل ان الكا ". المسيح
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َواْلُمَخلِِّص  ِإلِهَنا ِبِبرِّ  ،َناُلوا َمَعَنا ِإ�َماًنا َثِمیًنا ُمَساِوً�ا َلَنا

  

على فم عبده ورسوله 1طرس بواسطة الروح القدس الذ& 

القدس وارشاده وتذكريه ، وكل اآل�ت الصرحية اليت تثبت الهوت 

 .املسيح ، اليت ذكرهم "ا الروح القدس 

                                                 

  !بعد الميالد  300قبل الميالد الى  300
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  :1طرس الرسول  عبده ورسوله

َناُلوا َمَعَنا ِإ�َماًنا َثِمیًنا ُمَساِوً�ا َلَنا ِسْمَعاُن 1ُْطُرُس َعْبُد َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح َوَرُسوُلُه، ِإَلى الَِّذینَ 
  )11:1طرس 

على فم عبده ورسوله 1طرس بواسطة الروح القدس الذ& " !  2 هللا والمخلص" فالمس�ح هو الذ& قال انه 
ُر8ُمْ    !"َما ُقْلُتُه َلُكمْ 8ُ1ِلِّ  َوSَُذ8ِّ

القدس وارشاده وتذكريه ، وكل اآل�ت الصرحية اليت تثبت الهوت كل اسفار العهد اجلديد موحى "ا بواسطة الروح 

املسيح ، اليت ذكرهم "ا الروح القدس " أقوال " هللا ، فهي كلها : املسيح وتصفه بلقب اجلاللة 

  :هذه القاعدة اساسها كالتالي). Granville sharp(تسمى  اليونانية
 )مثل مهندس ، طبيب الخ ( لو وجد اسم غيرعلم مفرد 

 .ولالسمين ذات االعراب اللغوي 
  االسم األول يأتي مع أداة تعريف ، والثاني بدونها ويفصل بينهما حرف عطف

   .ذات الشخص اذن االسمان يشيران الى
 .االسمان يعودان للمسيح" إلهنا والمخلص يسوع المسيح 

300وهذه القاعدة اليونانية ليس لها اي استثناء في كل كتب العهد الجديد وكل الكتابات اليونانية ما بين 
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|ï�¾a@ßbÔ
عبده ورسوله ما قاله المس�ح 1فمهذا 

ِسْمَعاُن 1ُْطُرُس َعْبُد َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح َوَرُسوُلُه، ِإَلى الَِّذینَ " 
1طرس  2(  ".َ�ُسوَع اْلَمِس�حِ 

  

  
فالمس�ح هو الذ& قال انه 

ُر8ُمْ "، " أقواله " ذ8رهم 81ل  َوSَُذ8ِّ
  

كل اسفار العهد اجلديد موحى "ا بواسطة الروح 

املسيح وتصفه بلقب اجلاللة 

  

اليونانية هناك قاعدة في هذه اللغة  2
لو وجد اسم غيرعلم مفرد  -
ولالسمين ذات االعراب اللغوي  -
االسم األول يأتي مع أداة تعريف ، والثاني بدونها ويفصل بينهما حرف عطف -

 ) .واو (  
اذن االسمان يشيران الى -

إلهنا والمخلص يسوع المسيح " فعبارة 

وهذه القاعدة اليونانية ليس لها اي استثناء في كل كتب العهد الجديد وكل الكتابات اليونانية ما بين 
  



 


