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    ؟ األزلي هو من - 1

  

   	��א�ز���א�# 

  )2 :90مزمور ("  ال�ه	ا�ل�ى اال�ب�دِ ا�نْت	  اال�َزلِ  م�ْنذُ"  •
  

  ��W	��א�ز���א��و�א���س�#

َقدَّم	 نَفْس	ه( ل>ه% بِال9  ا�زَل�ي�ٍ  بِر�وح ال8ذِيَفَكم4 ِبال)ح	رِي/ِ ي�ُكونُ د	م( ال)م	س%يح"، "  •
  "ع	ي4بٍ، ي�ط�هFِر� ض	م	ائ%ر�ُكم4 م%ن4 ا�ع4م	ال م�يFَِتةD ل%َتْخدِم�وا ال>ه	 ال)ح	ي@

 )14:9عبرانيين (  
  
  

  

    ؟ الخالق هو من - 2

���W	��א�����א��# �

• "  Tدْء	ب(خََلق�  ف%ي ال 	ه�ال  	ضWاو�اتِ و�اال�ر	مZالس" )1:1 تكوين(  
  

��W	��א�����א��و�א���س�# �

  

  )4:33ايوب ( " و�نَس	م	ةُ ال)َقدِيِر ا�ح4ي	ْتن%ي  ص�نَع�ن�ي ال�ه�  ر�وح	"  •
  "ُكلe ج(ُنودِه	ا  ف%يه% و�ِبنَس	م	ة% ِبَكل%م	ة% الر@بFِ ص(ن%ع	تِ السZم	او�ات(،"  •

 )6:33مزمور (  

 )30:104مزمور ( " و�تُج	دِّد( و�ج4ه	 اال�رWضh   ،ف*ُتخْلَق	  ر�وح�كَ تُر"س�ل	 "  •
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  ؟ القدوس هو من - 3
  

���W	��א���وس�א��# �

   "، ال�نَّه( ل�ي4س	 َغي4ر�كَ، و�ل�ي4س	 ص	خْر�ةٌ م%ْثل	 ا�لِهَنام�ث8ل� الر7ب5ِ ق3دُّوس/ ي-س� َل" •
  )8: 4ورؤيا  3: 6اشعياء : (و ايضًا ) 2:2صموئيل  1(

��W	��א���وسوא��و�א���س��# �

 "ال8ذِي ِبه% ُخت%م4ُتم4 ل%ي	وWم" ال)ف%دَاءT الُْقدُّوس� ال�ه�   ر�وح�  و�الv ُتح4زُِنوا " •
 )30:4افسس(

 

  ؟ الرب هو من - 4
  
�Wא�	���א����# �

  "ص	َنع	َنا، و�ل�ه( َنح4ن( شَع4ب(ه( و�غََنم( م�رWع	اه� ه(و�  .ال�ه	  ه	و=  الر7ب>  اع4لَم(وا ا�نَّ" •
 )3:100مزمور(  

• " ،zي4كَال	ا ه	ه�  الر7ب> ال�نَّ و�ل�م4 ا�ر� ف%يه�ء}، الWَشي Fَِلى ُكل	ه(و�  ال)َقادِر� ع 
 )22:21رؤيا ( " و�ال)خَر�وف( ه	ي4َكُله	ا

��Wא��و�א���س�	��א����# �

  ."ه(َناكَ ح(ر/ِي@ةٌ الر@بFِ و�ح	ي4ث( ر�وح(  الرEوح	،  ف*ه	و=  الر7بB  و�ا�م@ا " •
  )17: 3كورنثوس   2( 
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  ؟ يوقلا ريدقلاهو من  - 5
  

  �W	��א�����א��#

 )5:147مزمور ( " ل%َفه4م%ه% الv ا�ح4ص	اء� .الُْقو7ة� و=ع�ظ�يم	 ع	ظ%يم� ه(و� ر�ب�نَا، "  •
 )13:6متى ( " آم%ين	. و�ال)م	ج4دَ، ا�ل�ى اال�ب�دِ ،و=الْقُو7ةَ ال)م(لْكَ، َلكَال�نَّ " •

@òíÕÜa@íè@!a@A@òíÕÜa@µº@ôÝÈ@|ï�¾aìA@ @

 و�س	وWف	 ُتب4ص%ر�ونَ ابWن	 اال�نْس	انِ ج	ال%س�ا ع	ن4 ي�م%ينh. ا�َنا ه(و�«: فََقال	 ي�س(وع("  •
 )62:14مرقس ( " و�آت%ي�ا ف%ي س	ح	ابِ السZم	اءT ،الُْقو7ة�

��W	��א�����א��و�א���س�# �

• "zن%ي َقائ%ال	و�َكلَّم 	اب	َفا�ج :»zَقائ%ال 	ا�ل�ى زَر�ب@اِبل Fِةُ الر@ب	ِباْلُقْدر=ة�: هذِه% َكل%م Lال 
Lج(ُنودِ بِر�وح�ي  ب=ل- ،ِبالْقُو7ة�  و=ال(ال eر�ب 	َقال ".) 6: 4زكريا( 

ع	َلي4ُكم4، و�َتُكوُنونَ ل%ي  الُْقدُس	  الرEوح	  م�َتى ح�ل> ق3و7ةً  لك%نَُّكم4 س	َتَنال�ونَ  " •
" و�السZام%ر�ة% و�ا�ل�ى ا�ْقص	ى اال�رWضhُشه(ود�ا ف%ي ا�ور�شَل%يم	 و�ف%ي ُكلFِ ال)ي	ه(ودِي@ة% 

 )8: 1أعمال الرسل (
ُكم4 ا�له( الر@ج	اءT ُكلZ س(ر�وٍر و�س	ال9م� ف%ي اال�يم	انِ، ل%تَز4د	اد(وا ف%ي "  • و�ل)ي	م4ال�

 Tاء	بِقُو7ة�  الر@ج  OوحEالر P13: 15رومية (  ."الُْقدُس( 
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  ؟  ملعملاو ميلعلاهو من  - 6

�����������א��#��W�� �

  ." َشي"ءS ُكل>  و=ي=ع-َلم	 ا�ع4ظ�م( م%ن4 ُقُلوِبَنا، ف*ال�ه	ال�نَّه( ا�ْن الvم�ْتَنا ُقُلوب�َنا "  •
  ) 20:3يوحنا  1(  

�������א��و�א���س�#�������W� �

ِباس4م%ي، َفه(و�  اآلب( ال)ُقدُس(، ال8ذِي س	ي(رWس%لُه(   الر�وح( و�ا�م@ا ال)م(ع	زFِي،"  •
  )26:14يوحنا ( " ُكلZ َشيWء}، و�ي�ذَكِّر�ُكم4 ِبُكلFِ م�ا ُقْلُته( ل�كُم4  ي�ع�لِّم	ُكم-

  
  "ف%ي ت%لْكَ السZاع	ة% م�ا ي�جِب( ا�ْن تَُقول�وه�  ي�ع�لِّم	ُكم- ال)ُقدُس	 الر�وح	  ال�نَّ " •

 )12:12لوقا (  
 

ح%كْم	ةٌ ا�نْس	ان%يZةٌ، ب�ل4  م(ه	اُتع	لِّ ال8ت%ي نَتََكلَّم( ِبه	ا ا�يWض�ا، الv ِبا�قْو�ال"  •
 ." ِبالر�وح%يZاتِ  الر�وح%يZاتِ ، َقارِن%ين	الُْقدُس	 الرEوح	  ي�ع�لِّم	ه	   بِم	ا

  )13:2كورنثوس  1( 
 

ُكلZ َشيWء} ح	تَّى  ي�ْفح	ص( الر�وح	  ال�نَّ .بِر�وح�ه� ال>ه( ل�َنا َنح4ن( ف*ا�ع-لَنَه	"  •
   )10:2 كورنثوس1(" ا�ع4م	اق	 ال>ه%

 
، و�ل�م4 تَم4نَع4 م�نَّكَ ع	ن4 ا�ْفو�اه%هِم4، الص>ال�ح� ل�َتع-ل�يم�ِهم- ر�وح�كَ  و=ا�ع-طَي-تَه	م- "  •

 )20: 9ميا نح(" و�ا�ع4ط�ي4َته(م4 م�اء� ل%ع	ط�ش%ِهم4
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  ؟ أرسل إبن اهللامن  - 7
  

��א ����א��#!"#W� �

  ."م�َخلِّص�ا ل%ْلع	ال�م" االب"ن� ا�ر"س�ل� ق*دْ  اآلب�و�َنح4ن( َقْد نَظ�رWَنا و�نَْشه	دُ ا�نَّ "  •
 )14:4يوحنا  1(  

 

��א ����א��و�א���س�#!"#��$�#W�� �

 و�ج(ودِه%  م�ْنذُ .ال)ب	دْءT ف%ي ال)خََفاءT ل�م4 ا�َتَكلَّم4 م%ن	: اس4م	ع(وا هذَا. تََقدَّم�وا ا�ل�ي@"  •
  ." ن�ي و=ر�وح	ه	ا�ر"س�َلالسZيFِدُ الر@بe  و�اآلنَ » ه(َناكَ ا�َنا

 )16:48اشعيا (  

  " وروحه "أرسله ) اآلب " ( السيد الرب " يقول ان  )الكلمة \االبن (اقنوم 

  .وهنا نرى اشتراك أقانيم الثالوث في ارسالية الخالص  ) !الروح القدس ( 

� �

  ؟ ةايحلا يطعيمن  - 8
� �

��W	��(�)��א'&�%�א��# �

س	ح	قْت(،  .و=ا̂ح-ِيي ا�َنا ا�م%يت( . ا�َنا ا�َنا ه(و� و�ل�ي4س	 ا�له� م�ع%ي! اُنْظ�ر�وا اآلنَ"  •
 )39:32تثنية ال( " و�ا�نِّي ا�شْف%ي، و�ل�ي4س	 م%ن4 ي�دِي م�َخلِّص�

  

��Wא'&�%(�)���א��و�א���س�# �

اَل)كَال9م( ال8ذِي . ا�م@ا ال)ج	س	دُ فَال9 ي�ف%يدُ َشي4ى�ا  .ي�ح-ِيي ه	و= الَّذِي  اَلرEوح	"  •
  )63: 6يوحنا   ( " و�ح	ي	اةٌ  ر�وح� ُكم4 ِبه% ه(و� ا�َكلِّم(
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  ؟ القائم وسط شعبهمن  - 9

  

�W	��א���-��و!,���+*��א��# �

  ..."و�س	ط%ُكم4 الر@بZ ا�له	ُكم4 ا�له� غَي(ور� ف%يال�نَّ "  •
 )15:6التثنية (  

 ..."  و=س�ط�ُكم- ا�نَّ ال�ه� اْلح�ي7 ف�يِبهذَا َتع4لَم(ونَ : ث�مZ َقال	 ي�ُشوع( " •

  )10:3يشوع ( 

��W	��א���-��و!,���+*��و�א���س�א��# �

• " e. َفاآلنَ تََشدَّد4 ي�ا زَر�ب@اِبل(، ي�ُقول( الر@ب 	ادِق	ن( ي�ه(وصWو�تََشدَّد4 ي�ا ي�ه(وشَع( ب
eي�ُقول( الر@ب ،hضWَشع4بِ اال�ر 	م%يع	ظ%يم(، و�تََشدَّد(وا ي�ا ج	ُلوا . ال)َكاه%ن( ال)ع	و�اع4م

ال8ذِي ع	اه	دُْتُكم4 ِبه% ع%ْندَ  ح	س	ب	 ال)كَال9م". َفا�نِّي م�ع	ُكم4، ي�ُقول( ر�بe ال)ج(ُنودِ 
 ." الv َتَخاُفوا. و=ر�وح�ي ق*ائ�م/ ف�ي و=س�ط�ُكم-خُر�وِجُكم4 م%ن4 م%ص4ر�، 

   )5-4:2حجي (
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  ؟ ناكمو نامز لك يف دوجوملا وه نم -10
  

��(/�ن�وز(�ن�א��#�����W(��2د��0 �

   )7:11أيوب ( " َتْنَتِهي؟ ال)َقدِيرِ  ن%ه	اي�ة% ا�ا�ل�ى ع(م4قh ال>ه% َتتَّص%ل(، ا�م4 ا�ل�ى " •

��ز(�ن�و(/�ن�א��و�א���س #�   �W(��2د��0

  

ا�ْن ص	ع%ْدت( ا�ل�ى  م%ن4 و�ج4هِكَ ا�يWن	 ا�ه4ر�ب(؟و� ؟ وح�كَا�ي"ن� ا�ْذه�ب	 م�ن- ر� " •
  ."السZم	او�اتِ َفا�نْت	 ه(َناكَ، و�ا�ْن فَر�شْت( ف%ي ال)ه	اوِي�ة% َفه	ا ا�نْت	

  )8-7:139مزمور ( 

@†íuíÜa@ÖÝ�à@‘‡ÕÜa@�ì‹ÜbÐ@NN@=åÜa@ßbÔ@a‰:Z@  
 )4013: إشعياء(" ي�ع	لِّم(ه(؟  م�ش%ير�ه�  و�م�ن4 ،الر7ب5ِ ر�وح� ق*اس� م�ن-"  •
  

  ؟ ةيناثلا ةدالولا اندلي نم 11
  

  ���W���4א��6د%�א�4�5&��3א�#

•  " Zكُل و�هذِه% ه%ي� ال)غَلَب	ةُ ال8ت%ي َتْغل%ب( . ي�ْغل%ب( ال)ع	ال�م	 ال�ه� م�ن� و�ل�دَ  م�ن- ال�نَّ 
 )4:5يوحنا 1( " ا�يم	اُنَنا  :ال)ع	ال�م	 

م�ش%يى¤ة%  م%ن4 و�الv م�ش%يى¤ة% ج	س	دٍ، م%ن4 د	م�، و�الv م%ن4  ل�ي4س	 و�ل�دُوا اَلَّذِين�"  •
 )13:1يوحنا ( " ال�ه� م�ن�  ب=ل- ر�ج(ل، 

�����W�4�7��4&�3א��و�א���س�# �

  " ه(و� ر�وح�  الرEوحO م�ن� fَاْلم�و"ُلود	 و ال)ج	س	دِ ج	س	دٌ ه(و�، م%ن	 اَل)م	وWل�ود(" 
  )6:3يوحنا ( 
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  ؟ هو المعزيمن  - 12
  

��Wא���8�9	��א��# �

  

م�ن4 ا�نْتِ ح	تَّى َتَخاف%ي م%ن4 ا�نْس	انٍ ي�م(وت(، و�م%نh ابWنh . م	ع�ز5ِيُكم- ا�َنا ا�َنا ه	و= "  •
َكال)ع(ْشِب؟   )12:51اشعيا  ( "  اال�نْس	انِ ال8ذِي ي�ج4ع	ل( 

 

  

�W	��א�����8�9و�א���سא�# �

  

ِباس4م%ي، َفه(و�  اآلب( ، ال8ذِي س	ي(رWس%لُه( الُْقدُس	  الرEوح	  اْلم	ع�ز5ِي،و�ا�م@ا "  •
 )26:14يوحنا ( " ُكلZ َشيWء}، و�ي�ذَكِّر�ُكم4 ِبُكلFِ م�ا ُقْلُته( ل�كُم4  ي�ع�لِّم	ُكم-

  

ال)ح	قFِ،  ر�وح	ال8ذِي س	ا�رWس%ُله( ا�َنا ا�ل�ي4كُم4 م%ن	 اآلبِ،  اْلم	ع�ز5ِي و�م�َتى ج	اء�  " •
  )26:15يوحنا ( " ال8ذِي م%ن4 ع%ْندِ اآلبِ ي�نْب	ث%ق(، فَه(و� ي�ْشه	دُ ل%ي

  
@ça@Æyþäì@B@ñ�É¾a@B@lła@êÝ�‹î@I@íî26:14@H@ÚÜ‰Øì@L

@æiýa@êÝ�‹î@I@íî26:15@NH@ojrm@óØa‹“Üaì@óïÜ†bjnÜa@ë‰èì

rÜa@ò‡ïÕÈóºíÕÜa@tíÜbN 

@ @
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  ؟ تاومألا ميقي يذلا نم - 31

� �

��W	��(�&��א6(�א:�א��# �

كَم	ا ا�نَّ " م�ن4  ن	 ا�ي"ضiا ي�ح-ِيياالب"َكذل%كَ  اال�مWو�ات	 و�ي�ح4يِي ي�ق�يم	  اآلب�ال�نَّه( 
   ).21:5يوحنا (  "ي�َشاء�

  

  ��W(�&��א�(�א:�א��و�א���س�#

َكانَ  " • ال8ذِي ا�َقام	 ي�س(وع	 م%ن	 اال�مWو�اتِ س	اك%نًا ف%يكُم4، َفال8ذِي ا�َقام	  ر�وح(  و�ا�ْن 
السZاك%نh   بِر�وح�ه�   ا�ج-س�اد�ُكم	 اْلم�ائ�تَةَ ا�ي"ضiا س�ي	ح-ِيي ال)م	س%يح	 م%ن	 اال�مWو�اتِ

 )11:8رومية ( " ف%يُكم4
فَا�نَّه( ال�ج4لh هذَا ب�شِّر� ال)م	وWتى ا�يWض�ا، ل%َكيW ي�دَاُنوا ح	س	ب	 النَّاسh ِبال)ج	س	دِ، " •

 )6: 4بطرس  1 (" ِبالرEوحO  ح�س�ب� ال�ه�  ل�ي�ح-ي�و"ا  و�لك%ن4
 

ج4لh فَا�نَّ ال)م	س%يح	 ا�يWض�ا َتا�ل8م	 م�ر@ًة و�اح%دًَة م%ن4 ا�ج4لh ال)خَط�اي�ا، ال)ب	ار� م%ن4 ا�"  •
م	ح-يىn ف�ي اال�ث�م	ة%، ل%َكيW ي�قَر/ِب�َنا ا�ل�ى ال>ه%، م�م	اًتا ف%ي ال)ج	س	دِ و�لك%ن4 

OوحE18:3بطرس 1(  "الر(  
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  يعطي الكالم وحجة الفم ؟ من - 14

  

���W	����)��א�=��وא�/>م�א��# �

•  "eل�ه( الر@ب 	فََقال :» Zم	ا�ص Wا�و 	م�ن4 ي�ص4نَع( ا�ْخر�س Wانِ فَم�ا؟ ا�و	ل%ال�نْس 	نَع	م�ن4 ص
و=ا�َنا ا�ُكونُ م�ع� ا�وW ب�ص%ير�ا ا�وW ا�ع4م	ى؟ ا�م�ا ه(و� ا�نَا الر@بe؟ َفاآلنَ اْذه	ب4 

  ).12و11:4خروج ( " و=ا^ع�لِّم	كَ م�ا تََتكَلَّم	 ِبه�ف*م�كَ 

����W)��א�=��وא�/>م�א��و�א���س�# �

  

 َته4تَمeوا، َتع4َتُنوا م%ن4 قَب4ل( بِم	ا َتَتَكلَّم(ونَ و�الv فَال9 فَم	َتى س	اُقوُكم4 ل%ي(س	لِّم(وُكم4،" •
ال�ْن ل�س4تُم4 ا�ْنُتم( . َتَكلَّم(واَفِبذل%كَ  ب�ل4 م�ه4م	ا ا�ع4ط%يُتم4 ف%ي ت%لْكَ السZاع	ة%

 )11:13مرقس ( " الُْقدُس	  ب=لP الرEوح	  ال)م(َتَكلِّم%ين	
 

•  " Wا�و 	وا َكي4فeفَال9 َته4تَم hال9ط%ينZو�الس Tاء	ام%ع" و�الر�و©س	ج	و�م�تَى قَدَّم�وكُم4 ا�ل�ى ال)م
ف%ي ت%لْكَ  اْلُقدُس� ي�ع�لِّم	ُكم-ال�نَّ الرEوح�  بِم	ا َتح4تَجeونَ ا�وW بِم	ا تَُقول�ونَ،

 )12-11:12لوقا ( " السZاع	ة% م�ا ي�جِب( ا�ْن تَُقول�وه�
 )17: 1أفسس (" روح الحكمة واإلعالن" •
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  ؟ الرعاة واألساقفةيقيم من  - 15
��W�&��א��<�%��א��# �

ي�رWع	وWَنه	ا فَال9 َتَخاف( ب�ع4دُ و�الv تَرWَتع%دُ و�الv تُفَْقدُ،  ر�ع�اًة ع�لَي-ه�ا و=ا̂ق�يم	"  •
e4:23ارميا ( " ي�ُقول( الر@ب( 

��W�&��א��<�%�وא�!�?=��3א��و�א���س�# �

 ا�ق*ام�ُكم	 الرEوح	 الُْقدُس	اTح4تَرُِزوا ا�ذًا ال�نْفُس%ُكم4 و�ل%ج	م%يع" الر@ع%يZة% ال8ت%ي " •
  )28:20اعمال ( " ِبدَم%ه% َكن%يس	ةَ ال>ه% ال8ت%ي اقَْتنَاه	ا ل�تَر"ع�و"اف%يه	ا ا�س	اق%َفةً، 

@âénà‡‚@Öî‹�@†‡±@‘‡ÕÜa@�ì‹ÜaìZ  
 م�نَع�ه	م	 الرEوح	 الُْقدُس	رِيِجيZةَ و�ُكور�ة% غَال9ط%يZةَ، و�ب�ع4دَ م�ا اج4َتاُزوا ف%ي ف%"  •

َفلَمZا ا�َتوWا ا�ل�ى م%يس%يZا ح	او�ل�وا ا�نْ ي�ْذه	ب(وا   .ا�ْن ي�َتَكلَّم(وا ِبال)َكل%م	ة% ف%ي ا�س%يZا
  ).7، 6: 16مال أع( " .ف*َلم- ي=دَع-ه	م	 الرEوح	ا�ل�ى ِبث%ين%يZةَ، 

  ؟ يحفظ أسفار الرب وكلمتهمن  - 16
  

��A@*�א��#�B=C��)@:  

 كَل�م�ت�ي ا�َنا س�اه�رp ع�َلىا�ح4س	نْت	 الر�و»ي�ةَ، ال�نِّي «: فََقال	 الر@بe ل%ي"  •
 )12:1ارميا ( " ال¬ج4رِي�ه	ا

��GHWא�!=�"�و���DE=Fא��و�א���س�# �

 " Fِتُفَْقدُ. و�اقْر�ا�واَفتُِّشوا ف%ي س%فِْر الر@ب vء� . و�اح%دَةٌ م%ن4 هذِه% الWي�َغادِر� َشي vال
  )16:34اشعيا ( " ه	و= ج�م�ع�ه�ا و=ر�وح�ه	  ص	اح%ب	ه(، ال�نَّ فَم	ه( ه(و� َقْد ا�م�ر�،
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  ؟ والعطايا المواهب يهب من - 71
  

����W)��א�9א	�Iوא��)����א��# �

•  "Tال9ء	ا�ل�ى ال)ع 	ع%ْدت	ب4ي�ا. ص	س 	ي4ت	ب	.س  	ط�اي�ا َقِبلْت	ع hالنَّاس 	ب�ي4ن "  
  )18:68مزمور ( 

  

���W(�)��א�9א	�Iوא��)����א��و�א���س�# �

ل%ُكلFِ و�اح%دٍ   َقاس%م�ا ِبع	ي4ن%ه%، كُلَّه�ا ي=ع-م�ُله�ا الرEوح	 الْو=اح�دُو�لك%نZ هذِه% " •
  )11: 12كورنثوس  1(." ي�َشاء� بِم(ْفر�دِه%، كَم	ا

 
  " ال)و�اح%دِ ِبالرEوحO  ش�ف*اءS م�و=اه�ب	 ال)و�اح%دِ، َآلَخر�  ِبالر�وح"  ايم	انٌ  و�آلخَر�" •

  )9: 12كورنثوس  1(
 

َشاه%دًا ال>ه( م�ع	ه(م4 بِآي�اتٍ و�ع	ج	ائ%ب	 و�ُقو@اتٍ " •
 Dة	و=م�و=اه�بِ م�َتَنو/ِع  OوحEالر Pت%ه%الُْقُدس	ا�ر�اد 	ب	س	4:2عبرانيين (." ، ح( 
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  ؟ والمستقبل بالغيب ينبئ من - 81 

  : ����F����I&Kوא�J+�%�א��#

َقب4ل	 ا�نْ َتْنب(ت	 . ِبه	ا م�ْخبِر� ه(و�ذَا اال�و@ل%يZات( َقْد ا�تَت4، و�ال)ح	دِيَثات( ا�نَا"  •
 )9:42اشعيا ( " ا�ع4ل%م(ُكم4 ِبه	ا

ر�ا®ِيي ي�ُقوم( : م�ْنذُ ال)ب	دْءT ِباال�خ%يِر، و�م�نْذُ ال)َقدِيم" بِم	ا ل�م4 ي�ْفع	ل4، َقائ%الz م�ْخبِر�"  •
ُكلZ م�س	ر@ت%ي  )10:46اشعيا ( " و�ا�ْفع	ل( 

� �

���F��W����I&Kوא�J+�%��א��و�א���س�# �

ا�نَّه( الv ي�ر�ى ال)م	وWت	 َقب4ل	 ا�ْن ي�ر�ى  الُْقدُسP ِبالرEوحO اrلَي-ه�   ا^وح�ي= و�َكانَ قَدْ " •
Fِالر@ب 	26: 2إنجيل لوقا (." م�س%يح( 

@‘‡ÕÜa@�ì‹Üa!a@ßbuŠ@âÐ@ôÝÈ@djånî@Z@ @

ال)ق%دِّيس(ونَ  َتكَلَّم� اَ̂ناس	 ال�ه�َقط° بِم	ش%يى¤ة% ا�نْس	انٍ، ب�ل4  ُنب(و@ةٌ  ال�نَّه( ل�م4 َتا®تِ" •
 )21: 1رسالة بطرس الرسول الثانية (." الُْقدُسP الرEوحO  م�س	وق�ين� م�ن� 

كَرِي@ا ا�ب�وه� "  •  )67: 1لوقا ( .."َقائ%الz و=تَنَب>ا�  ،الُْقدُسP الرEوحO  م�ن�و�امWتَال² َز
ع	َلي4ِهم4، فَط�ف%ُقوا  الُْقدُس	 الرEوح	  ح�ل> و�ل�مZا و�ض	ع	 ب�ول�س( ي�دَيWه% ع	َلي4هِم4 "  •

 )6: 19سفر أعمال الرسل (." و=ي=تَنَب>ا^وَن َكلَّم(ونَ ِبُلَغاتٍ ي�َت
ا�ل�ى ج	م%يع" ال)ح	قFِ، ال�نَّه(  ي�ر"ش�دُكُم- و�ا�م@ا م�َتى ج	اء� ذَاكَ، ر�وح( ال)ح	قFِ، َفه(و�  " •

ُكلe م�ا ُكم- ي�س4م	ع( ي�َتَكلَّم( ِبه%، الv ي�َتَكلَّم( م%ن4 نَفْس%ه%، ب�ل4  "  آت�ي�ةt ِبا̂م	ورٍ  و=ي�خْبِر�
  )13:16يوحنا (
 



15 
 

   ؟ األنبياء في يتكلم من - 91 

  ���W@/����0א�4+&���א��#

  ا�له( ا�س4ر�ائ%يل	 ال�نَّه( اْفتََقدَ و�ص	نَع	 ف%دَاء� ل%َشع4بِه%، الر7بBم�ب	ار�كٌ «"  •
بِف*مO ا�ْنِبي�ائ�ه�  َكم�ا َتكَلَّم� .و�ا�َقام	 ل�َنا قَرWنَ خَال9ص³ ف%ي ب�ي4تِ د	او�د	 َفَتاه�

 )70- 68:1لوقا (" ال8ذِين	 ه(م4 م�ْنذُ الدَّه4ِر  الْق�دِّيس�ين�
ل%لتَّْقوِيم"  ، و�َناف%ع� ل%لتَّع4ل%يم" و�التَّوWبِيخ"،م�ن� ال�ه� بِه� م	وحiى ُكلe ال)ك%َتابِ ه(و� "  •

  )16:3 موثاوستي2( " و�التَّا®دِيبِ ال8ذِي ف%ي ال)بِر/ِ 
  

#������W@/����0א�4+&���א���سא��و �

 َكل%م	ةً ل�مZا َقال	 ب�ول�س( َفاْنص	ر�ُفوا و�ه(م4 َغي4ر� م�تَّف%ق%ين	 ب�ع4ض(ه(م4 م�ع	 ب�ع4ض³،"  •
اعمال ( " ِباrشَع-ي�اء= النَِّبيِ�آب�اء�َنا  الُْقدُس	  الرEوح	 كَلَّم� ا�نَّه( ح	س	ًنا«: و�اح%دًَة
25:28( 

 )3و2:23 وئيلصم2( " ل%س	ان%ي  و�َكل%م	تُه( ع	لَى ِبي َتكَلَّم� الر7ب5ِ  ر�وح	"  •
هَكذَا قُلُْتم4  :الر@بe هَكذَا قَال	 : ُقل4» :ل�ي و=ق*ال� الر7ب5ِ  ر�وح	  ع�َلي7 و=ح�ل> "  •

 )5:11حزقيال ( " ع	ل%م4ُته(  ي�ا ب�ي4ت	 ا�س4ر�ائ%يل	، و�م�ا ي�خْط�ر� ِبب	ال%ُكم4 قَدْ 
ي�ع4ُقوب	 ِبذَْنِبه%  الxَخب5ِر= و�ح	ق·ا و�ب�ا®س�ا، الر7ب5ِ ر�وحO  ق3و7ةَ  م�آلنٌ  ا�َنا لك%نَّن%ي"  •

 )8:3ميخا ( " و�ا�س4ر�ائ%يل	 ِبخَط%يZت%ه% 
كَث%ير�ًة،"  •  ا�نْبِي�ائ�كَ ي=دِ ع�ن- بِر�وح�كَ  ع	َلي4هِم4  و�ا�شْه	ْدت	 َفاح4تَم	ْلَته(م4 س%ن%ين	 

 )30:9نحميا ( " ع(وبِ اال�ر�اض%ي ُش ل%ي	دِ  َفَلم4 ي�ص4ُغوا، فَدََفع4َته(م4 
الشَّرِيع	ةَ و�ال)كَال9م	 ال8ذِي ا�رWس	َله( ر�بe  ل%ى¤ال¸ ي�س4م	ع(وا م�اس�ا َقْلب	ه(م4  ج	ع	ُلوا ب�ل4"  •

فَج	اء� َغض	ب� ع	ظ%يم� م%ن4 ع%ْندِ . اال�و@ل%ين	 ي=دِ اال�ْنبِي�اءy بِر�وح�ه� ع�ن- ال)ج(ُنودِ 
Fِ12:7زكريا ( " ال)ج(ُنودِ  ر�ب(  
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  ؟ يقدس الذي من - 02 
  

���W	��א�����L���J!א��# �

 )13:31الخروج (  "ي�َقدِّس	ُكم- ا�َنا الر7بB الَِّذيل%َتع4لَم(وا ا�نِّي " •
و�ل)ُتح4َفظ) ر�وح(ُكم4 و�نَفْس(ُكم4 . ِبالتَّم	ام" ي�َقدِّس	ُكم- نَفْس(ه( و�ا�له( السZال9م"" •

َكام%َلةً بِال9 ل�وWم� ع%ْندَ م�ِجيءT ر�ب/َِنا ي�س(وع	 ال)م	س%يح" ُكم4    ."و�ج	س	دُ
 )23:5تسالونيكي  1(  

��W	��א�����L���J!א��و�א���س�# �

• َ" .. ،hل%ْلخَال9ص Tدْء	ال)ب 	اخْتَار�ُكم4 م%ن 	ا�نَّ ال>ه  Pبِتَْقدِيس  OوحEالر  hو�َتص4دِيق
Fِق	13: 2تسالونيكي  2(" ال)ح( 

•  " ،hاِبقZى ع%ْلم" ال>ه% اآلبِ الس	ف�يبِم(ْقَتض  Pتَْقدِيس OوحEالر  ِFة%، و�ر�ش	ل%لط8اع
   )2: 1بطرس  1(" ل%ُتْكثَرW ل�ُكم( النِّع4م	ةُ و�السZال9م(: د	م" ي�س(وع	 ال)م	س%يح"

  

  ؟ من هيكل هو جسدنا - 12

  

#���/&	��	��4�M2א��W  

  "ف%يُكم4؟  ي�س4ُكن( ال>ه% و�ر�وح(  ،ه�ي-كَل	 ال�ه�ا�م�ا َتع4لَم(ونَ ا�نَُّكم4 "  •
  )16: 3كورنثوس  1( 

#���/&	��	��4�M2س�א�����Wא��و �

ُكم- ه	و=ا�م4 ل�س4ُتم4 َتع4لَم(ونَ ا�نَّ "  • ال8ذِي  لرEوحO الُْقدُسPل� ه�ي-كَل/ ج�س�دَ
  )19: 6كورنثوس  1(" م%ن	 ال>ه%، و�ا�نَُّكم4 ل�س4ُتم4 ال�نْفُس%ُكم4؟ ف%يُكم(، ال8ذِي ل�كُم4 
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  ؟ العجائب يصنع من - 22

  

  �Wא��G4�Oא���I-�Nא��#

•  " eار�كٌ الر@ب	م�ب	ه�، ال	ا�له( ا�س4ر�ائ%يل 	الْع�ج�ائ�ب� الص>ان�ع 	و=ح-دَه "  
  )18:72مزمور (  

  

��G4�P��Wא���I-�Nא��و�א���س�# �

 )19:15رومية (  " ال�ه� ر�وحO بِقُو7ة�  ،و=ع�ج�ائ�ب�آي�اتٍ  بُِقو@ة% "  •
و�ُقو@اتٍ  و=ع�ج�ائ�ب�آي�اتٍ َشاه%دًا ال>ه( م�ع	ه(م4 ِب" •

 )4:2عبرانيين (." ح	س	ب	 ا�ر�اد	ت%ه%، الُْقُدسP الرEوحO  و�م�و�اه%بِ  َتَنو/ِع	ةD م�
ُكنْت( ا�نَا "  م�َلُكوت( ، فََقدْ ا�ْقب	ل	 ع	َلي4كُم4 ا̂خِْرج	 الشَّي�اط�ين� ال�ه� بِر�وحO و�لك%ن4 ا�نْ 

  )28:12متى ( "  ال>ه%
  

  
*********** 

 والمقارنات،هذه االسئلة اإلجابة الوحيدة  على 
له كل جواب واحد قدمه الرب يسوع  يف لثمتي

   : ًالئاق ةيرشبلا ملع امحين ،المجد 
<}<<<|æ…<�]{<<E<^ßuçè25:4D  

 


