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 المقصود من روح القدس

 
 الّسؤال: ما هو المقصود من روح القدس؟ 

 
س هوووو الفوووهي اولهوووّة واّاوووّ ن الّسوووا  ن مووون م هووور دالجوووواا: المقصوووود مووون روح القووو 

وموون هوولا المرمووش الجرقووح ساوور ت حقهقوون  ألالّ هووورأل ّّن المسووهن مووان مرمووش ساووّ ن اوومس الحقهقوون
قنأل والمقصووود موون حرووول راهووا اليّووة ماقووت حقووا ي الحوووار ّ المسووهن لووالفهي اولهووّة عروول سووا ر الم

قن هووووو سّن للووو  الفوووهي الجرقوووح اولهووووّة يجّرووول وس ووواي عرووول حقووووا ي روح القووودس عرووول الحووووار ّ 
اّجسوواال ، اّرواح   قن لووهس ّّ،أل حقوود الووّدلول واللووروو والّقووشول والحرووول موون لووواّ  الحوووار ّ 

 ا ف الم قولنأل  الحقا ي الم قولن مثوح ال قوح سن ، لرّ ه قة سّن الّدلول والحرول لرحقا ي المحسو 
ر والفموور لووهس لهووا دلووول و، لووروو و، حرووول بووح هووة علووارة عوون ال   وون والحووّا وال رووال والّيصوووّ 

الّروحّهنأل موث   ال روال الوّلو هوو علوارة عون الّصوور الحاصورن لودو ال قوح هوو سمور م قوول والوّدلول 
مالّصوور المق ل ون  وة المورآةأل وحقود  الأل بوح لوت ي ّروي حصوولةّ واللروو لالّقسلن لر قوح سمور موهوو 

ثبت لالبرهان سّقت لهس لرحقا ي الم قولن دلول و، حرولأل    اوّ  سّن الّصو ود والّقوشول والوّدلول 
واللووروو والمووشو والحرووول لووروح القوودس مميقووة محووالأل وأاهوون مووا هقالوو  سّن روح القوودس مالّاوومس 

ل أل آة و ة ل ي المواضة من الكيا المقّدسن يولمر الوّروح والمقصوود مقهوا الّاويجّرت  ة المر 
مموووا هوووو مصووو رن عرهوووت  وووة الملا لوووات والممالمووواتأل سّن الّاووولّ  الف قوووّة روح مجّسوووال وحمّهووون 

صنأل  رهس الّق ر  وة هولا المقواال ّلول الّشجواو بوح ّلول الّسوراو مموا هقوول  وة ّقجقوح ومروءة مالّ 
إّن لي أمورًا كثيرًة " 16من اّصحاح  12وعود ل د حضرة المسهن  ة اآلهن قوحّقا عقد لمر الم

جاا ذ كار روح ال ااّه   ااو م اا  أيضااً  ولااوم للاا  وللاان و  أاا حيمون أن    ممااوا ا ن وأّماا  
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ن  وة  واق روا بدّ و "كّل م  يأامع  يا لّم   اهبل يرشدك  إل  جميع ال ّه وّنه و ي لّم  من نفأه 
يجودوا سّن روح الحوّي هولا هوو  "كاّل ما  يأامع يا لّم   اه بال يا لّم  مان نفأاه و هونّ "هله ال لارة 

ّقسووان مجّسووال لووت قفووس ولووت سلن يسوومة ولسووان قق ووي وموولل  ه رووي روح ّ  عروول حضوورة المسووهن 
 مثرما يقول سراو ومراد  الّسراو مة الّشجاو 
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