
Arabic - Holy Spirit Scriptures

  ومله من روح ال بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة35:31خروج 
   فنزل الرب في سحابة وتكلم معه واخذ من الروح الذي عليه وجعل على11:25عدد 

.السبعين رجل الشيوخ.فلما حل8ت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا
.  فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول الى رجل آخر10:6صموئيل  1

.  روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني23:2صموئيل  2
.  روح ال صنعني ونسمة القدير احيتني33:4ايوب 

   ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة11:2اشعياء 
.ومخافة الرب

  لكنني انا ملن قو8ة روح الرب وحقا وبأسا لخبر يعقوب بذنبه واسرائيل بخطيته3:8ميخا 
   فاجاب وكلمني قائل هذه كلمة الرب الى زربابل قائل ل بالقدرة ول بالقوة بل4:6زكريا 

.بروحي قال رب الجنود
.  ولكن ان كنت انا بروح ال اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت ال12:28متى 
.  فاذهبوا وتلمذوا جميع المم وعمدوهم باسم الب والبن والروح القدس28:19متى 

   وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازل1:10مرقس 
.عليه

   فمتى ساقوكم ليسلموكم فل تعتنوا من قبل بما تتكلمون ول تهتموا.بل13:11مرقس 
.مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا.لن لستم انتم المتكلمين بل الروح القدس

.  وكان قد أوحي اليه بالروح القدس انه ل يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب2:26لوقا 
  اما يسوع فرجع من الردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية4:1لوقا 
   روح الرب علي8 لنه مسحني لبشر المساكين ارسلني لشفي المنكسري4:18لوقا 

القلوب لنادي للمأسورين بالطلق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحرية
.  واكرز بسنة الرب المقبولة4:19لوقا 
   ثم طوى السفر وسلمه الى الخادم وجلس.وجميع الذين في المجمع كانت4:20لوقا 

.عيونهم شاخصة اليه
.  فابتدأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم4:21لوقا 
   ومتى قدموكم الى المجامع والرؤساء والسلطين فل تهتموا كيف او بما12:11لوقا 

.تحتج8ون او بما تقولون
  لن الروح القدس يعل8مكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه12:12لوقا 

.  من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي7:388يوحنا 
   قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه.لن الروح القدس7:39يوحنا 

.لم يكن قد أعطي بعد.لن يسوع لم يكن قد مج8د بعد
.  وانا اطلب من الب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى البد14:16يوحنا 
   روح الحق الذي ل يستطيع العالم ان يقبله لنه ل يراه ول يعرفه.واما انتم14:17يوحنا 

.فتعرفونه لنه ماكث معكم ويكون فيكم



   واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الب باسمي فهو يعل8مكم كل شيء14:26يوحنا 
ويذكركم بكل ما قلته لكم

   لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق.لنه ان لم انطلق ل يأتيكم16:7يوحنا 
.المعزي.ولكن ان ذهبت ارسله اليكم

.  ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة16:8يوحنا 
   واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لنه ل يتكلم من16:13يوحنا 

.نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية
.  ذاك يمجدني لنه يأخذ مما لي ويخبركم16:14يوحنا 
.  كل ما للب هو لي.لهذا قلت انه يأخذ مما لي ويخبركم16:15يوحنا 
.  فقال لهم يسوع ايضا سلم لكم.كما ارسلني الب ارسلكم انا20:21يوحنا 
.  ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس20:22يوحنا 

.  الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم1:2اعمال 
   لن يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعم8دون بالروح القدس ليس بعد هذه اليام1:5اعمال 
.بكثير

   لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في1:8اعمال 
اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الرض

.  ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة2:1اعمال 
   وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ومل كل البيت حيث كانوا2:2اعمال 

.جالسين
.  وظهرت لهم ألسنة منقسمة كانها من نار واستقرت على كل واحد منهم2:3اعمال 
   وامتل الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم2:4اعمال 

الروح ان ينطقوا
   يقول ال ويكون في اليام الخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ2:17اعمال 

.بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلما
.  وعلى عبيدي ايضا واماءي اسكب من روحي في تلك اليام فيتنبأون2:18اعمال 
   واعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الرض من اسفل دما ونارا2:19اعمال 

.وبخار دخان
   واذ ارتفع بيمين ال واخذ موعد الروح القدس من الب سكب هذا الذي انتم2:33اعمال 

.الن تبصرونه وتسمعونه
   فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح2:38اعمال 

.لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس
   ولما صل8وا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه.وامتل الجميع من الروح4:31اعمال 

القدس وكانوا يتكلمون بكلم ال بمجاهرة
.  اللذين لما نزل صل8يا لجلهم لكي يقبلوا الروح القدس8:15اعمال 
   لنه لم يكن قد حل بعد على احد منهم.غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب8:16اعمال 
.يسوع
.  حينئذ وضعا اليادي عليهم فقبلوا الروح القدس8:17اعمال 
   ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي ايضا.وذهب في8:39اعمال 



.طريقه فرحا
   واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلم وكانت9:31اعمال 

تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر
   فبينما بطرس يتكلم بهذه المور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا10:44اعمال 

.يسمعون الكلمة
   فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس لن موهبة10:45اعمال 

.الروح القدس قد انسكبت على المم ايضا
.  فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة11:15اعمال 
  واما التلميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس13:52اعمال 
   ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات19:6اعمال 

.ويتنبأون
.  غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائل ان وثقا وشدائد تنتظرني20:23اعمال 
.  والرجاء ل يخزي لن محبة ال قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا5:5رومية 
   واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح ال ساكنا فيكم.ولكن ان8:9رومية 

.كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له
   لنه ان عشتم حسب الجسد فستموتون.ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال8:13رومية 

.الجسد فستحيون
.  لن كل الذين ينقادون بروح ال فاولئك هم ابناء ال8:14رومية 
   اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا8:15رومية 
.الب

.  الروح نفسه ايضا يشهد لرواحنا اننا اولد ال8:16رومية 
   وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا.لننا لسنا نعلم ما نصل8ي لجله كما ينبغي8:26رومية 

.ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأن8ات ل ينطق بها
   وليملكم اله الرجاء كل سرور وسلم في اليمان لتزدادوا في الرجاء بقوة15:13رومية 

الروح القدس
   بقو8ة آيات وعجائب بقوة روح ال.حتى اني من اورشليم وما حولها الى15:19رومية 

.الليريكون قد اكملت التبشير بانجيل المسيح
.  فاعلنه ال لنا نحن بروحه.لن الروح يفحص كل شيء حتى اعماق ال2:10كورنثوس  1

   لن من من الناس يعرف امور النسان ال روح النسان الذي فيه.هكذا ايضا2:11كورنثوس  1
.امور ال ل يعرفها احد ال روح ال

   ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من ال لنعرف الشياء الموهوبة2:12كورنثوس  1
لنا من ال

   التي نتكلم بها ايضا ل باقوال تعل8مها حكمة انسانية بل بما يعل8مه الروح2:13كورنثوس  1
.القدس قارنين الروحيات بالروحيات

.  أما تعلمون انكم هيكل ال وروح ال يسكن فيكم3:16كورنثوس  1
   وهكذا كان اناس منكم.لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب6:11كورنثوس  1

يسوع وبروح الهنا
   لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بروح ال يقول يسوع اناثيما.وليس12:3كورنثوس  1



.احد يقدر ان يقول يسوع رب ال بالروح القدس
.  واما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية3:17كورنثوس  2

   نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة ال وشركة الروح القدس مع13:14كورنثوس  2
جميعكم.آمين

.  ثم بما انكم ابناء ارسل ال روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الب4:6غلطية 
   الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم كلمة الحق انجيل خلصكم الذي فيه ايضا اذ1:13افسس 

آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس
  الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده1:14افسس 
.  لن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى الب2:18افسس 
.  ول تحزنوا روح ال القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء4:30افسس 

  اذا من يرذل ل يرذل انسانا بل ال الذي اعطانا ايضا روحه القدوس4:8تسالونيكي  1
.  ل تطفئوا الروح5:19تسالونيكي  1

   واما نحن فينبغي لنا ان نشكر ال كل حين لجلكم ايها الخوة2:13تسالونيكي  2
.المحبوبون من الرب ان ال اختاركم من البدء للخلص بتقديس الروح وتصديق الحق

   ل باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خل8صنا بغسل الميلد الثاني3:5تيطس 
وتجديد الروح القدس

  الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخل8صنا3:6تيطس 
   شاهدا ال معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب2:4عبرانيين 

ارادته
  ويشهد لنا الروح القدس ايضا.لنه بعدما قال سابقا10:15عبرانيين 

   بمقتضى علم ال الب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش8 دم يسوع1:2بطرس  1
المسيح.لتكثر لكم النعمة والسلم

   لنه لم تأت نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس ال القديسون مسوقين1:21بطرس  2
من الروح القدس

   بهذا تعرفون روح ال.كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو4:2يوحنا  1
.من ال

   فان الذين يشهدون في السماء هم ثلثة الب والكلمة والروح القدس وهؤلء5:7يوحنا  1
.الثلثة هم واحد

.  والذين يشهدون في الرض هم ثلثة الروح والماء والدم والثلثة هم في الواحد5:8يوحنا  1
   واما انتم ايها الحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم القدس مصل8ين في الروح1:20يهوذا 
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