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 روح الرب. ١
 

هللاِ یَِرفُّ علَى وجِھ  )٧٣٠٧( وروحُ وكانِت األرُض َخِربَةً وخالیَةً، وعلَى وجِھ الَغمِر ظُلَمةٌ، 
 )١: ١. (تكوین المیاهِ 

بُّ موَسى قائًال  اُنظُْر. قد َدَعْوُت بََصلئیَل بَن أوري بَن حوَر ِمْن ِسبِط یَھوذا  »:وكلََّم الرَّ
الختِراِع ُمختََرعاٍت  بالِحكَمِة والفَھِم والَمعِرفَِة وُكلِّ َصنَعٍة،وَمألتُھُ ِمْن روِح هللاِ  باسِمِھ،

ِة والنُّحاسِ   )٤-١: ٣١. (خروج لیَعَمَل في الذَّھَِب والفِضَّ
بُّ في سحابٍَة وتَكلََّم معھُ،  وَجعََل علَى السَّبعیَن الّذي علَیِھ  )٧٣٠٧( وأَخذَ ِمَن الّروحِ فنََزَل الرَّ

 )٢٥: ١١(عدد  .، ولكنُھْم لَْم یَزیدواتنَبّأوا )٧٣٠٧( َحلَّْت علَیِھِم الّروحُ َرُجًال الشُّیوَخ. فلَّما 
 )٢: ٢٤. (عدد فكاَن علَیِھ روُح هللاِ َعینَیِھ ورأى إسرائیَل حاًالّ َحَسَب أسباِطِھ،  وَرفََع بلعامُ 

بِّ   )٣٤: ٦(قضاة  ِجدعوَن فَضَرَب بالبوِق، فاجتََمَع أبیَعَزُر وراَءهُ ولَبَِس روُح الرَّ
 )١: ١٥. (قضاة َعَزریا بِن عودیدَ وكاَن روُح هللاِ علَى 

 )٤: ٣٣(أیوب  ونََسَمةُ القدیِر أحیَتني َصنََعني روُح هللاِ 
بِّ  روحُ  وَذھَبَ  بِّ  قِبَلِ  ِمنْ  َرديءٌ  روحٌ  وبََغتَھُ  شاُوَل، ِعندِ  ِمنْ  الرَّ  .الرَّ

 )١٤: ١٦ وئیلصم ١(
بّأَ في فتنَ فَحلَّ علَیِھ روُح هللاِ ولَّما جاءوا إلَى ھناَك إلَى ِجبَعةَ، إذا بُزمَرٍة ِمَن األنبیاِء لَقیَتھُ، 

 )١٠: ١٠صموئیل  ١. (وَسِطِھمْ 
ھوذا مع َعبیِدَك َخمسوَن َرُجًال َذوو بأٍس، فَدعھُْم یَذھَبوَن ویُفَتِّشوَن علَى سیِِّدَك، «وقالوا لھُ: 

بِّ وطََرَحھُ لئَّال یكوَن قد  ال « :فقالَ ». علَى أَحِد الِجباِل، أو في أَحِد األودیَةِ َحَملھُ روُح الرَّ
 )١٦: ٢ملوك  ٢». (تُرِسلوا

: ھكذا یقوُل هللاُ «فَوقََف فوَق الشَّعِب وقاَل لھُْم: َزَكریّا بَن یَھویاداَع الكاِھَن ولَبَِس روُح هللاِ 
بَّ قد تَرَكُكمْ  بِّ فال تُفلِحوَن؟ ألنَُّكْم تَركتُُم الرَّ ْوَن وصایا الرَّ  )٢٠: ٢٤اخبار  ٢( لماذا تتََعدَّ

بِّ َمْن قاَس   )١٣: ٤٠(اشعیاء  ُمشیُرهُ یَُعلُِّمھُ؟، وَمْن روَح الرَّ
بِّ ِمْن َمكانِھِ «، فسِمعُت َخلفي صوَت َرعٍد عظیٍم: َحَملَني روحٌ ثُمَّ   . ُمباَرٌك َمجُد الرَّ

 )١٢: ٣(حزقیال 
، وأجعَلُكُْم تسلُكوَن في فرائضي، وتَحفَظوَن أحكامي وتَعَملوَن وأجعَُل روحي في داِخِلكُمْ 

 )٢٧: ٣٦(حزقیال  .بھا
: وقُْل للّروحِ ، تنَبّأْ یا ابَن آَدَم، تنَبّأْ للّروحِ «فقاَل لي:  بُّ یُِّد الرَّ  ِمَن ھَلُمَّ یا روحُ : ھَكذا قاَل السَّ

، فَدَخَل فیِھِم الّروحُ فتنَبّأُت كما أَمَرني،  .«وھُبَّ علَى ھُؤالِء القَتلَى لیَحیَْواالّریاِح األربَِع 
ا فَحیوا وقاموا ا ِجًدّ  )٩: ٣٧(حزقیال  .علَى أقداِمِھْم َجیٌش عظیٌم ِجًدّ

 
 )٢٠: ١. (متى ھو ِمَن الّروِح القُُدسِ ال تَخْف أْن تأُخَذ َمریََم امرأتََك. ألنَّ الّذي ُحبَِل بِھ فیھا 

اِزًال هللاِ ن فرأى روحَ فلَّما اعتََمَد یَسوُع َصِعَد للوقِت ِمَن الماِء، وإذا السماواُت قد انفَتََحْت لھُ، 
 )١٦: ٣. (متى ِمثَل َحماَمٍة وآتیًا علَیھِ 

 )١٢: ١. (مرقس إلَى البَّریَّةِ أخَرَجھُ الّروُح وِللوقِت 
فال یُغفَُر َمْن َجدََّف علَى الّروِح القُُدِس وُكلُّ َمْن قاَل كلَِمةً علَى ابِن اإلنساِن یُغفَُر لھُ، وأّما 

 )١٢و ١٠: ١٢(لوقا  .في ِتلَك الّساَعِة ما یَِجُب أْن تقولوهالّروَح القُدَُس یُعَلُِّمكُْم ألنَّ . لھُ 
 )٣٤: ٣. (یوحنا لیس بَكیٍل یُعطي هللاُ الّروحَ ألنَّ الّذي أرَسلھُ هللاُ یتَكلَُّم بكالِم هللاِ. ألنَّھُ 

 )٢٤: ٤. (یوحنا أْن یَسُجدوا. والّذیَن یَسُجدوَن لھُ فبالّروِح والَحقِّ یَنبَغي هللاُ روحٌ 
 .روٌح وحیاةٌ  ھو. أّما الَجَسُد فال یُفیُد َشیئًا. الكالُم الّذي أُكلُِّمُكْم بِھ الّذي یُحیي ھوالّروُح 
 )٦٣: ٦(یوحنا 

بِّ ما بالُُكما اتَّفَقتُما علَى «فقاَل لھا بُطُرُس:  ؟ ھوذا أرُجُل الّذیَن َدفَنوا َرُجلِك تجِربَِة روِح الرَّ
 )٩ :٥. (اعمال لَى الباِب، وَسیَحِملونَِك خاِرًجاع

ِة، الّذي جاَل یَصنَُع َخیًرا َمَسَحھُ هللاُ بالّروِح القُُدِس یَسوُع الّذي ِمَن النّاِصَرِة كیَف  والقوَّ
 )٣٨: ١٠. (اعمال ویَشفي جمیَع الُمتََسلِِّط علَیِھْم إبلیُس، ألنَّ هللاَ كاَن معھُ 

ولكن  .، ألنَّنا لَسنا نَعلَُم ما نَُصلّي ألجِلِھ كما یَنبَغيیُعیُن َضعَفاِتناأیًضا  الّروحُ وكذلَك 
ھتِماُم اولكن الّذي یَفَحُص القُلوَب یَعلَُم ما ھو . فینا بأنّاٍت ال یُنطَُق بھا الّروَح نَفَسھُ یَشفَعُ 

 )٢٧ -٢٦ :٨میة . (رویَشفَُع في القِّدیسینَ ، ألنَّھُ بَحَسِب َمشیئَِة هللاِ الّروحِ 
: ٢كورنثوس  ١. (حتَّى أعماَق هللاِ الّروَح یَفَحُص ُكلَّ َشيٍء ألنَّ  بروِحِھ.لنا نَحُن فأعلَنَھُ هللاُ 

١٠( 
 .، لنَعِرَف األشیاَء الَمْوھوبَةَ لنا ِمَن هللاِ الّروَح الّذي ِمَن هللاِ ونَحُن لَْم نأُخْذ روَح العالَِم، بل 

 )١٢: ٢كورونثوس  ١(
 )١٦: ٣كورونثوس  ١( ؟وروُح هللاِ یَسُكُن فیُكمأما تعلَموَن أنَُّكْم ھَیكُل هللاِ، 

بُّ فھو الّروحُ وأّما  بِّ ھناَك ُحّریَّةٌ الرَّ  )١٧: ٣كورنثوس  ٢. (، وَحیُث روُح الرَّ
 )١٩: ٥تسالونیكي  ١( .ال تُطِفئوا الّروحَ 

 )٣٠: ٤. (افسس ُختِمتُْم لیوِم الفِداءِ الّذي بِھ وال تُحِزنوا روَح هللاِ القُّدوَس 
َعٍة  . ، َحَسَب إراَدتِھِ الّروِح القُُدسِ  وَمواِھبِ شاِھًدا هللاُ معھُْم بآیاٍت وَعجائَب وقّواٍت ُمتَنَوِّ

 )٤: ٢(عبرانیین 
ةٌ قَطُّ بَمشیئَِة إنساٍن، بل تكلََّم أُناُس هللاِ القِّدیسوَن  .  القُُدسِ ِمَن الّروحِ َمسوقیَن ألنَّھُ لَْم تأِت نُبوَّ

 )٢١: ١بطرس  ٢(
ِم.  ھوھذا   ھووالّروُح الّذي أتَى بماٍء وَدٍم، یَسوُع الَمسیُح. ال بالماِء فقط، بل بالماِء والدَّ

 )٦: ٥یوحنا  ١. (الَحقُّ  ھوالّذي یَشھَُد، ألنَّ الّروَح 
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 أسماء أخرى لروح الرب
 

عاتِ وأُفیُض علَى بَیِت داُوَد وعلَى ُسّكاِن أوُرَشلیَم  ، روَح النِّعَمِة والتََّضرُّ ، فیَنظُروَن إلَيَّ
الّذي طََعنوهُ، ویَنوحوَن علَیِھ كنائٍح علَى وحیٍد لھُ، ویكونوَن في َمراَرٍة علَیِھ كَمْن ھو في 

 )١٠: ١٢(زكریا   .َمراَرٍة علَى بكِرهِ 
، الّذي ِمْن ِعنِد اآلِب یَنبَثُِق، روُح الَحقِّ الّذي سأُرِسلُھُ أنا إلَیُكْم ِمَن اآلِب،  الُمَعّزيوَمتَى جاَء 
 )٢٦: ١٥. (یوحنا فھو یَشھَُد لي

 . (اعمالأیًضا، الّذي أعطاهُ هللاُ للّذیَن یُطیعونَھُ  والّروُح القُُدسُ ونَحُن ُشھوٌد لھُ بھِذِه األُموِر، 
٢٢: ٥( 

، فرأى َمجَد هللاِ، ویَسوَع قائًما ُممتَلٌِئ ِمَن الّروِح القُُدسِ وأّما ھو فَشَخَص إلَى السماِء وھو 
 )٥٥: ٧. (أعمال عن یَمیِن هللاِ 

ا أبا ی«الّذي بِھ نَصُرُخ: روَح التَّبَنّي إذ لَْم تأُخذوا روَح الُعبودیَِّة أیًضا للَخْوِف، بل أَخذتُْم 
 )١٦-١٥: ٨. (رومیة ألرواِحنا أنَّنا أوالُد هللاِ  یَشھَدُ أیًضا الّروُح نَفُسھُ ». اآلبُ 

 )٦: ٤(غالطیة ». یا أبا اآلبُ «إلَى قُلوبُكْم صاِرًخا:  روَح ابنِھِ ثُمَّ بما أنَُّكْم أبناٌء، أرَسَل هللاُ 
 )٩: ١٢كورنثوس  ١( .وحِ الواِحدِ بالرّ ، وِآلَخَر َمواِھُب ِشفاٍء إیماٌن بالّروحِ الواِحدِ وِآلَخَر 

یَِحلُّ علَیُكْم. أّما ِمْن ِجھَتِِھْم روَح الَمجِد وهللاِ إْن ُعیِّرتُْم باسِم الَمسیِح، فطوبَى لُكْم، ألنَّ 
دُ   )١٤: ٤بطرس  ١. (فیَُجدَُّف علَیِھ، وأّما ِمْن ِجھَتُِكْم فیَُمجَّ

انظُْر! ال تفعَْل! أنا َعبدٌ معَك وَمَع إخَوِتَك الّذیَن «أماَم ِرجلَیِھ ألسُجدَ لھُ، فقاَل لَي:  فَخَررتُ 
ةِ ِعندَھُْم َشھادَةُ یَسوَع. اسُجْد ِ�! فإنَّ َشھادَةَ یَسوَع ھي   )١٠: ١٩(رؤیا  .»روُح النُّبوَّ

 
 
 

 :خالصة قسم "روح الرب"
 حسی یصفھ الكتاب المقدس بأفعال: لھ شخصیة وكیان //كیان مستقل//ھو  . روح الرب١

 ، یحمل االنسان ، یفحص ویشھد ویذّكر ، لھ مواھب یعطیھا، یشفع ، یعزي  بالحزن،
ب ویصفھ الكتاب بأنھ متحد مع اآل. یتواجد في مكان معینبقوتھ. التنبؤ ویمكن التكلم معھ 

 واالبن.
 
  !العربیةالترجمة في  روح الرب بصیغة المذّكر اسم. الحظ ھنا ٢
مع . ذكرمؤنث وال م البصیغة . وفي الیونانیة مؤنثبصیغة الفي العبریة بینما نجد االسم  

 الفرق بین روح الرب وروح االنسان. اتذلك واضح جدا من سیاق اآلی
 

موجود قبل الخلیقة مثل  وأبدي ) وھو أزلي٤: ٣٣روح الرب ھو أیضا الخالق (أیوب . ٣
 اآلب واألبن. 

 
. ر، بریح أو بنا. ال یخبرنا الكتاب المقدس عن ھیئة الروح القدس ولكنھ یشبھھ بطائر٤

. ویھب عند معمودیة الرب یسوع ةحمامجسمیة ك ھیئةظھر بو ١ في تكوین یرففھو 
  .كألسنة نار عند انسكابھ على التالمیذ كالریح وظھر

 
 وال شكل أو شفاف ھالمي ھیئةكیانا بغیر ال كیان أو ورة رعني بالضیال  )روح( اسم. ٥

.. » .الّصانُِع َمالئَكتَھُ ریاًحا، وُخّداَمھُ لھیَب نارٍ «وَعِن الَمالئَكِة یقوُل: " یقول لھ. فالكتاب
" عبرانیین !ألیس جمیُعھُْم أرواًحا خاِدَمةً ُمرَسلَةً للِخدَمِة ألجِل الَعتیدیَن أْن یَِرثوا الَخالصَ 

  ١٤و ٧: ١
 ظھروا في ھیئة بشریةع ذلك مو وأرواح وھي عناصر طبیعیة فھم إذا ریاح ولھیب نار

جاُل ِمْن ھناَك ...  فَرفََع َعینَیِھ ونَظََر وإذا ثَالثَةُ ِرجاٍل واقِفوَن لََدیھِ "إلبراھیم:  وانَصَرَف الرِّ
بِّ وَذھَبوا نَحَو سدوَم، وأّما إبراھیُم فكاَن لَْم یَزَ  فجاَء الَمالكاِن إلَى سدوَم  ... ْل قائًما أماَم الرَّ

  ١: ١٩و ١٦و ٢: ١٨" تكوین مساءً 
وھو ُمتََسربٌِل بثَْوٍب َمغموٍس بَدٍم، ویُدَعى عن الرب یسوع یذكر الكتاب وصفا مماثال: "

  ١٣: ١٩رؤیا »" كلَِمةَ هللاِ «اسُمھُ 
ق نطواسطة للتخاطب أو ھي  ا البشريفي مفھومن فالكلمة !فاسمھ ھنا ال یدل على كیان

 الرب ووصف .ولكننا نجد بأن ھذا اسمھ اال كیان لھ منتھي بانتھاء االرسال واالستقبال
قبل وبعد والدتھ من مریم لھ كیان محدد واضح جدا في الكتاب المقدس بأنھ  یسوع

تخبرنا أجزاء أخرى من الكتاب المقدس بأن المالئكة لھا أجنحة ولھا وشخصیة واضحة. 
ال ھیئة معینة بحسب ُرتبھا ومع ذلك ھي أرواح وریاح ولھیب نار في نفس الوقت. 

 في عالمنا ھذا على مفاھیم السماء ونكتفي بأن الربوما نفھمھ نستطیع أن نطبق ما نحسھ 
اتھ صفو كیانھ ولكنھ أعلن الروح القدسهللا لم یُعلن لنا بوضوح ما ھي ھیئة  في حكمتھ

 الوعدم اإلعالن عن الھیئة بالتحدید ال یعني بأنھ ال ھیئة لھ.  .وشخصیتھ وعملھ للخالص
یفصح الكتاب المقدس بوضوح أیضا عن ھیئة اآلب ولكن مع ذلك من كلمات مثل 

اآلب لھ ھیئة  جالس على العرش" و "قدیم االیام" ال نرى أي مشكلة في االیمان بأنال"
 محددة "لم یرھا أحد قط" كما یقول یوحنا في االصحاح األول.
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 روح االنسان. ٢
 

 : قاموس سترونك٧٣٠٧عبري 
 حیاة، غضب، بغیر أساس،(ُرواخ): ریح، بالتشبیھ نَفَس أو نسمة كمثال الزفیر الھادئ أو العنیف. مجازیا: 

بمعنى أشمل منطقة من السماء. على وجھ التشبیھ: روح (ولكن فقط لكائن عاقل وتشمل التعبیر والوظائف). 
الھواء، الغضب، عصفة، نَفَس، برودة، شجاعة، فكر، جانب، ربع، روحي، عاصفة، فارغ، ریح، زوبعة، 

 عاصف.
 

 : قاموس سترونك٧٣٠٨عبري 
 فكر، روح، ریحباآلرامیة:  ٧٣٠٧

 
 : قاموس سترونك٧٣٩٧عبري 

 الِرقة ٧٤٠١على األغلب مؤنث من 
 

 : قاموس سترونك١٤٧٨عبري 
 لفظ نفسھ، یموت، میت، یسلم الروح، یھلك./مصدر/: الزفیر أو 

 
 : قاموس سترونك٥٣٩٧عبري 

نَفَس، یتنفس، ، إلھام إلھي، ذكاء، أو حي: عصفة، : نفخة، ریح، نفس غاضب أو أساسي٥٣٩٥من  (نِسمة):
 إلھام، نَفس، روح

 
 : قاموس سترونك٤١٥١یوناني 

: تیار من الھواء، عصفة نَفَس أو نسیم، بالتشبیھ ومجازیا روح مثل روح االنسان. النفس ٤١٥٤(نوما): من 
العقالنیة، الحالة النفسیة. أو مالك، أو شیطان أو روح المسیح أو هللا، الروح القدس. شبح، حیاة، روح، 

 ، روحانیة، فكر روحي
 

 : قاموس سترونك٥٥٩٠یوناني 
: نَفَس، روح، معنوي أو حرفي (الحاسة الحیوانیة األساسیة فقط) وبھذا یختلف عن ٥٥٩٤(سایكي): من 

وھي الحیویة حتى للنباتات. وتطابق العبریة  ٢٢٢٢وھي النفس العقالنیة عدیمة الموت ویختلف عن  ٤١٥١
 القلب، قلبي، الحیاة، فكر، نفس، نحن، انت. .٢٤١٦، ٧٣٠٣، ٥٣١٥على التوالي 

 
 

 طبیعة// ~//روح 
 )١٤: ٣٤. (ایوب )٥٣٩٧( ونََسَمتَھُ  )٧٣٠٧( روَحھُ إْن َجعََل علَیِھ قَلبَھُ، إْن َجَمَع إلَى نَفِسِھ 

 )٦: ٣(یوحنا  .)٤١٥١( روحٌ  ھو )٤١٥١( والَمْولوُد ِمَن الّروحِ ، ھوالَمْولوُد ِمَن الَجَسِد َجَسٌد 
: ٢كورنثوس  ١( .فیَحكُُم في كُّلِ َشيٍء، وھو الیُحَكُم فیِھ ِمْن أَحدٍ  )٤١٥٢( الّروحيُّ وأّما 
١٥( 

 فكر// ~//روح 
، وقَِد اتَّبََعني تماًما، أُدِخلُھُ إلَى أُخَرى )٧٣٠٧( كانْت معھُ روحٌ وأّما َعبدي كالُِب فِمْن أجِل أنَّھُ 

 )٢٤: ١٤. (عدد َذھََب إلیھا، وَزرُعھُ یَِرثُھااألرِض الّتي 
بِّ بفَِم إرمیا،  نَِة األولَى لكوَرَش َملِِك فاِرَس ألجِل تكمیِل كالِم الرَّ بُّ روحَ وفي السَّ  نَبَّھَ الرَّ

م اخبار االیا ٢. (َملِِك فاِرَس، فأطلََق نِداًء في ُكلِّ َمملَكتِِھ وكذا بالِكتابَِة قائًال  كوَرشَ  )٧٣٠٧(
 )١:١وعزرا  ٢٢: ٣٦

لیَُكْن «فقاَل ألیَشُع: ». اطلُْب: ماذا أفَعُل لَك قَبَل أْن أوَخَذ ِمنَك؟«ولَّما َعبَرا قاَل إیلیّا أللیَشَع: 
وفیما ھُما یَسیراِن ویَتَكلَّماِن إذا َمرَكبَةٌ ِمْن  » ...علَيَ  )٧٣٠٧( اثنَیِن ِمْن روِحكَ  )٦٣١٠( نَصیبُ 

: ٢ملوك  ٢( .ناٍر ففََصلَْت بَینَھُما، فَصِعَد إیلیّا في العاِصفَِة إلَى السماءِ ناٍر وَخیٌل ِمْن 
 )١١و٩

، تلغََث فلناَسَر َمِلِك أّشورَ  )٧٣٠٧( فوَل َمِلِك أّشوَر وروحَ  )٧٣٠٧( فنَبَّھَ إلھُ إسرائیَل روحَ 
والجادیّیَن وِنصَف ِسبِط َمنَسَّى، وأتَى بِھْم إلَى َحلََح وخابوَر وھارا  فسباھُُم، الّرأوبَینیّینَ 

 )٢٦: ٥اخبار  ١( .ونھِر جوزاَن إلَى ھذا الیومِ 
ْت روحُ قد «ولَّما رآهُ بَنو األنبیاِء الّذیَن في أریحا قُبالَتَھُ قالوا:  إیلیّا علَى  )٧٣٠٧( استَقَرَّ

 )١٥: ٢ملوك  ٢. (لھُ إلَى األرضِ  فجاءوا للِقائِھ وَسَجدوا». ألیَشعَ 
 )٦: ٧٧. (المزامیر تبَحثُ  )٧٣٠٧( وروحيأذكُُر تَرنُّمي في اللَّیِل. مع قَلبي أُناجي، 

 )١٨: ١٦(امثال  .)٧٣٠٧( تشاُمُخ الّروحِ قَبَل الَكسِر الِكبریاُء، وقَبَل السُّقوِط 
ھاَم. أِعّدوا األتراَس.  بُّ ُسنّوا السِّ ، ألنَّ قَصَدهُ علَى بابَِل أْن روَح ُملوِك ماديقد أیقَظَ الرَّ

، نَقَمةُ ھَیكلِھِ  بِّ  )١١: ٥١(ارمیا   .یُھلَِكھا. ألنَّھُ نَقَمةُ الرَّ
 فبَیِّْن تعبیَرهُ، ألنَّ كُلَّ ُحَكماءِ  ھذا الُحلُم رأیتُھُ أنا نَبوَخذنَصََّر الَمِلَك. أّما أنَت یا بلَطشاصَّرُ 

فوني بالتَّعبیِر. أّما أنَت فتستَطیُع، ألنَّ   )٨٧٣٠( فیَك روحَ َمملَكتي ال یستطیعوَن أْن یُعَّرِ
 )١٨: ٤(دانیال ». اآلِلَھِة القُدّوسینَ 

بُّ باِسطُ السماواِت ومَؤسُِّس األرِض  . اإلنساِن في داِخلِھِ  )٧٣٠٧( وجابُِل روحِ یقوُل الرَّ
 )١: ١٢(زكریا 

نَى  )٧٣٠٧( روحَ أفعالُھُْم ال تَدُعھُْم یَرِجعوَن إلَى إلِھِھْم، ألنَّ  في باِطنِِھْم، وھُم ال یَعِرفوَن الزِّ
بَّ   )٤: ٥. (ھوشع الرَّ

بُّ روحَ  بِن  یَھوَشعَ  )٧٣٠٧( وروحَ بِن شألتیئیَل والي یَھوذا،  َزُربّابِلَ  )٧٣٠٧( ونَبَّھَ الرَّ
غَل في بَیِت  .ُكلِّ بَقیَِّة الشَّعبِ  )٧٣٠٧( وروحَ یَھوصاِدَق الكاِھِن العظیِم،  فجاءوا وَعِملوا الشُّ

 )١٤: ١. (حجي َربِّ الُجنوِد إلِھِھمْ 
، وُعیونًا حتَّى ال یُبِصروا، وآذانًا حتَّى ال ُسباتٍ  )٤١٥١( روحَ أعطاھُُم هللاُ «َمكتوٌب:  ھوكما 

 )٨: ١١. (رومیة إلَى ھذا الیومِ  یَسَمعوا
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؟ ھكذا أیًضا أُموُر اإلنساِن الّذي فیھِ  )٤١٥١( روحُ ألْن َمْن ِمَن النّاِس یَعِرُف أُموَر اإلنساِن إّال 
 )١١: ٢ كورنثوس ١. (هللاِ ال یَعِرفُھا أَحٌد إّال روُح هللاِ 

فقط عیشوا كما یَِحقُّ إلنجیِل الَمسیحِ، حتَّى إذا ِجئُت ورأیتُكُْم، أو كُنُت غائبًا أسَمُع أُموَركُْم 
: ١. (فیلبي ، ُمجاِھدیَن َمعًا بنَفٍس واِحدَةٍ إلیماِن اإلنجیلِ واِحدٍ  )٤١٥١( تثبُتوَن في روحٍ أنَّكُْم 
٢٧( 

 وأمَضى ِمْن كُّلِ سیٍف ذي َحدَّیِن، وخاِرقَةٌ إلَى َمفَرِق النَّفِس ألنَّ كِلَمةَ ِهللا َحیَّةٌ وفَعّالَةٌ 
: ٤(عبرانیین  .والَمفاِصِل والِمخاخِ، وُمَمیَِّزةٌ أفكاَر القَلِب ونیّاِتھِ  )٤١٥١( والّروحِ  )٥٥٩٠/٥٠٣٧(

١٢( 
قوا  ھل ھي ِمَن ِهللا؟ : )٤١٥١( ، بل امتَِحنوا األرواحَ  )٤١٥١( كُلَّ روحٍ أیُّھا األِحبّاُء، ال تَُصدِّ

 )١: ٤یوحنا  ١( .ألنَّ أنبیاَء كذَبَةً كثیریَن قد خرجوا إلَى العالَمِ 
 

 // (الحالة النفسیة) التعبیر والوظائف العقالنیةمجازیا:  ~//روح 
ثُمَّ كلَّموهُ بُكلِّ كالِم یوُسَف الّذي كلََّمھُْم بِھ، وأبَصَر الَعَجالِت الّتي أرَسلھا یوُسُف لتَحِملھُ. 

 )٢٧: ٤٥. (تكوین أبیِھمْ یعقوَب  )٧٣٠٧( فعاَشْت روحُ 
 )١: ١٧(أیوب  .. أیّامي انَطفأْت. إنَّما القُبوُر ليتِلفَتْ  )٧٣٠٧( روحي

 )٤: ٢١(أیوب  ؟)٧٣٠٧( تضیُق روحيأّما أنا فھل َشكواَي ِمْن إنساٍن، وإْن كانْت، فلماذا ال 
 )٣٣: ١٠٦(المزامیر  .حتَّى فَرَط بَشفَتَیھِ  )٧٣٠٧( أَمّروا روَحھُ ألنَُّھْم 

 )٤: ١٤٣(المزامیر  .. تَحیََّر في داِخلي قَلبي)٧٣٠٧( أعیَْت فيَّ روحي
 )٢٧: ١٧(أمثال  .)٧٣٠٧( وقوُر الّروحِ ذو الَمعِرفَِة یُبقي كالَمھُ، وذو الفَھِم 

: ١٨(أمثال  فَمْن یَحِملُھا؟الَمكسوَرةُ  )٧٣٠٧( الّروحُ تحتَِمُل َمَرَضھُ، أّما اإلنساِن  )٧٣٠٧( روحُ 
١٤( 

: ٧(جامعة  .)٧٣٠٧( تكبُِّر الّروحِ َخیٌر ِمْن  )٧٣٠٧( طوُل الّروحِ ِنھایَةُ أمٍر َخیٌر ِمْن بَدایَِتِھ. 
٨(  

ویكوُن إذا قالوا لَك: علَى َم تتَنَھَّدُ؟ أنََّك تقوُل: علَى الَخبَِر، ألنَّھُ جاٍء فیَذوُب كُلُّ قَلٍب، 
َكِب تصیُر كالماِء، ھا ھي آتیَةٌ )٧٣٠٧( وتَیأُس كُلُّ روحٍ وتَرتَخي كُلُّ األیدي،  ، وكُلُّ الرُّ

بُّ   )٧: ٢١(حزقیال ». وتَكوُن، یقوُل السَّیِّدُ الرَّ
 )٣: ٢(دانیال ». لَمعِرفَِة الُحلم )٧٣٠٧( وانَزَعَجْت روحيقد َحلَمُت ُحلًما «فقاَل لُھُم الَمِلُك: 

: ٧(دانیال  .في وَسِط ِجسمي وأفَزَعتني رَؤى رأسي )٧٣٠٧( فَحِزنَْت روحيأّما أنا دانیآَل 
١٥( 

 
 )٤٧: ١. (لوقا باِ� ُمَخلِّصي )٤١٥١( روحيوتَبتَِھُج 

 )١٨: ١٦كورنثوس  ١( .. فاعِرفوا ِمثَل ھُؤالءِ )٥٢١٦( وروَحكُمْ  )٤١٥١( أراحوا روحيإذ 

 حیاة//نسمة  ~//روح 
. (تكوین )٢٤١٦( حیاةٍ  )٧٣٠٧( َجَسٍد فیِھ روحُ وَدَخلَْت إلَى نوٍح إلَى الفُلِك، اثنَیِن اثنَیِن ِمْن ُكلِّ 

١٥: ٧( 
: ٧. (تكوین ِمْن ُكلِّ ما في الیابَِسِة ماتَ  )٢٤١٦( حیاةٍ  )٧٣٠٧( روحِ  )٥٣٩٧( في أنفِِھ نََسَمةُ ُكلُّ ما 
٢٢( 

ِحِم؟ كُنُت  .)٧٣٠٧( وَحِفَظْت ِعنایَتَُك روحيَمنَحتَني حیاةً وَرحَمةً،  فلماذا أخَرجتَني ِمَن الرَّ
 )١٨و ١٢: ١٠(أیوب  !ولَْم تَرني َعینٌ  )١٤٧٨( أسلَمُت الّروحَ قد 

 )١٠: ١٢(أیوب  .كُّلِ البََشرِ  )٧٣٠٧( وروحُ الّذي بیَِدِه نَفَُس كُّلِ َحيٍّ 
ُجُل فیَموُت ویَبلَى. اإلنساُن   )١٠: ١٤(أیوب  ، فأین ھو؟)١٤٧٨( یُسلُِم الّروحَ أّما الرَّ

ُكلُّ  )١٤٧٨( یَُسلُِّم الّروحَ  .)٥٣٩٧( ونََسَمتَھُ  )٧٣٠٧( روَحھُ إْن َجَعَل علَیِھ قَلبَھُ، إْن َجَمَع إلَى نَفِسِھ 
 )١٥و١٤ :٣٤. (أیوب بََشٍر جمیًعا، ویَعوُد اإلنساُن إلَى التُّرابِ 

: ١٤٦(المزامیر  .فیَعودُ إلَى تُراِبِھ. في ذلَك الیوِم نَفِسِھ تھِلُك أفكاُرهُ  )٧٣٠٧( تخُرُج روُحھُ 
٤( 

ھل ھي البَھیَمِة  )٧٣٠٧( وروحَ ھل ھي تصَعُد إلَى فوٍق؟  بَني البََشرِ  )٧٣٠٧( روحَ َمْن یَعلَُم 
 )٢١: ٣(جامعة  تنِزُل إلَى أسفََل، إلَى األرِض؟

، وال سُلطاٌن علَى یوِم )٧٣٠٧( لیُمِسَك الّروحَ  )٧٣٠٧( سُلطاٌن علَى الّروحِ لیس إلنساٍن 
 )٨: ٨(جامعة  .الموِت، وال تخلیَةٌ في الَحرِب، وال یُنَّجي الشَّرُّ أصحابَھُ 

. فیھِ  )٧٣٠٧( وال روحٌ بَلَُد ُكلُّ إنساٍن بَمعِرفَتِِھ. َخزَي ُكلُّ صائٍغ ِمَن التِّمثاِل ألنَّ َمسبوَكھُ كِذٌب 
 )١٧: ٥١(ارمیا 

. الَحیَوانِ  )٧٣٠٧( روحَ ِعنَد ُوقوفِھا وقَفَْت ھِذِه، وِعنَد ارتِفاِعھا ارتَفََعْت معھا، ألنَّ فیھا 
 )١٧: ١٠(حزقیال 

 .)٧٣٠٧( روحٌ  فیھاولیس ونَظَرُت وإذا بالَعَصِب واللَّحِم كساھا، وبُِسطَ الِجلُد علَیھا ِمْن فوُق، 
 )٨: ٣٧(حزقیال 

: انتَبِْھ! أھو یَُعلُِّم؟ ھا  ، ةِ َمطليٌّ بالذَّھَِب والفِضَّ  ھوویٌل للقائِل للعوِد: استَیقِْظ! ولِلَحَجِر األَصمِّ
 )١٩: ٢. (حبقوق في داِخلِھِ البَتَّةَ  )٧٣٠٧(وال روَح 

َحقًّا كاَن ھذا «، قاَل: )١٦٠٦( وأسلََم الّروحَ ولَّما رأى قائُد الِمئَِة الواقُِف ُمقابِلھُ أنَّھُ َصَرَخ ھكذا 
 )٣٩: ١٥. (مرقس اإلنساُن ابَن هللاِ 
 )٥٥: ٨(لوقا  .في الحاِل. فأَمَر أْن تُعَطى لتأكُلَ وقاَمْت  )٤١٥١( فَرَجعَْت روُحھا

بُّ یَسوعُ، «فكانوا یَرُجموَن اسِتفانوَس وھو یَدعو ویقوُل:   .)٤١٥١( ياقبَْل روحأیُّھا الرَّ
 )٥٩: ٧(اعمال 

. (یعقوب ، ھكذا اإلیماُن أیًضا بدوِن أعماٍل َمیِّتٌ َمیِّتٌ  )٤١٥١( بدوَن روحٍ ألنَّھُ كما أنَّ الَجَسَد 
٢٦: ٢( 
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 //حیاةأو نسمة  قوة َمجازیا: ~//روح 
بَّ إلھَُكْم ھو هللاُ في  في إنسانٍ  )٧٣٠٧( ولَْم تبَق بَعُد روحٌ سِمعنا فذابَْت قُلوبُنا  بَسبَبُِكْم، ألنَّ الرَّ

 )١١: ٢. (یشوع السماِء ِمْن فوُق وعلَى األرِض ِمْن تحتُ 
األموریّیَن الّذیَن في َعبِر األُردُّنِ َغربًا، وجمیُع ُملوِك الَكنعانیّیَن وعندما سِمَع جمیُع ُملوِك 

بَّ قد یَبََّس میاهَ األُردُّنِ ِمْن أماِم بَني إسرائیَل حتَّى َعبَرنا، ذابَْت  الّذیَن علَى البحِر، أنَّ الرَّ
 )١: ٥(یشوع  .إسرائیلَ ِمْن َجّراِء بَني بَعدُ  )٧٣٠٧( ولَْم تبَق فیِھْم روحٌ قُلوبُُھْم 

وطَعاَم مائَدتِِھ، وَمجلَِس َعبیِدِه،  فلَّما رأْت َملَِكةُ سبا ُكلَّ ِحكَمِة ُسلَیماَن، والبَیَت الّذي بَناهُ،
بِّ  ، لَْم یَبَق وَمْوقَِف ُخّداِمِھ وَمالبَِسھُْم، وُسقاتَھُ، وُمحَرقاتِِھ الّتي كاَن یُصِعُدھا في بَیِت الرَّ

 )٦-٤: ١٠ملوك  ١( .فقالَْت للَملِكِ  بَعدُ  )٠٧٧٣(فیھا روٌح 
ِمَن هللاِ، فَوقَفا علَى أرُجلِِھما.  حیاةٍ  )٤١٥١( َدَخَل فیِھما روحُ ثُمَّ بَعَد الثَّالثَِة األیّاِم والنِّصِف، 

 )١١: ١١. (رؤیا ووقََع َخْوٌف عظیٌم علَى الّذیَن كانوا یَنظُرونَھُما
 
 

  :خالصة قسم "روح االنسان"
 فھو یحدد بأن الرب "نفخ في أنفھ. ال یذكر الكتاب المقدس كیانا مستقال لروح االنسان! ١

نسمة حیاة، فصار آدم نفسا حیّة". ویقول ایضا "جابل روح النسان في داخلھ". كل ھذا 
وفي مكان محدد وھو داخل االنسان. ال یذكر الكتاب ارتباط الروح بالجسد یحدد لنا 

مكان آخر قبل أن تكون في االنسان إال شخص الرب نفسھ فھو  المقدس وجود الروح في
وال یذكر الكتاب المقدس أي مكان آخر لروح االنسان إال مصدر وصانع ھذه القوة للحیاة. 

 في داخلھ وھو حي وال یتكلم الكتاب المقدس عن روح االنسان ككیان مستقل بعد الموت
 .فة وال فھم وال احساس بعد الموتیسمع ویتكلم ویرى بل بالعكس یؤكد بأنھ ال معر

 
 في أغلب االحیان الحظ استخدام كلمة (روح) بصیغة المؤنث في الترجمة العربیة. ٢

 .ان ایضاأي الحیو وكل خلیقة حیة تتنفس باإلنسانلى المعاني أعاله المرتبطة عندما تشیر إ
إن  ة یحدد المعنىوإنما سیاق اآلی في لغة ما ولكن الفھم ال یكون فقط بسبب صیغة االسم

 . كان روح الرب أم روح االنسان (نسمة، فكر، طبیعة، حالة نفسیة، الخ)
 
 ١" وحدَهُ لھُ َعدَُم الموتِ " هللا المقدس الكتاب فبحسب أزلیة لیست االنسان روح. ٣

 تثنيیس وبذلك داخلھ في االنسان روح جبل الرب بأن یقول زكریا ففي. ١٦: ٦ تیموثاوس
 حدة ىعل البشر داخل في لیستقر المرات ملیارات إلى انشطر قد القدس الروح أن الفكرة

 الرب لیجب فھل الحیاة؟ بنسمة ایضا تتنفس التي الحیوانات عن وماذا. البعض یؤمن كما

ولیس  السابقة اآلیات من توضح كما هللا ھو القدس فالروح االنسان؟ داخل في نفسھ
 .محدودا في مخلوقاتھ

 
 احیّ . ال یستخدم الكتاب كلمة (روح) ألي انسان میّت!!! روح إیلیا مذكورة بعد صعوده ٤

إلى السماء! إیلیا لم یمت أي لم یُسلم الروح (نسمة الحیاة) والكتاب یقول بأن الیشع طلب 
 یاحنصیب اثنین من روحھ وبنو األنبیاء قالوا بأن روح إیلیا الحي! انتبھ بإن ایلیا بقي 

عندما استقرت روحھ على الیشع! فإن كانت روح إیلیا ھي كیان مستقل فھل طلب الیشع 
یشطر روح إیلیا ویضربھا في اثنین أم أن الروح ھو كیان یتكاثر باالنشطار؟ أذا أن 

أي دلیل كتابي على تكاثر األرواح بھذا الشكل ھذا. أم نفھم من آیات  دبالتأكید ال یوج
 أنھا تعني ھنا فكر ایلیا.أخرى واستخدام الكلمة 

 
 رالبش من األحیاء ولجمع للفرد مفردة بصیغة )روح( كلمة المقدس الكتاب یستخدم. ٥

 بقیة كل أرواح( إذا یقول ال لماذا مستقال، كیانا االنسان روح كانت فإن. السواء على
 )١١: ٥١ وارمیا ١:١ عزرا( ؟) الشعب

 
كما ھو واضح في تكوین بأن البشر والحیوان لھم أجساد وروح  حیاة . الحیوان لھ روح٦

نسمة حیاة في انفھم. الحظ ھنا بأن الكتاب المقدس ال یفرق بین الروح = نسمة الحیاة في 
أنف البشر وفي انف الحیوان! المصدر واحد وتعود لنفس المصدر ایضا عند الموت 

ِر یَحدُُث للبَھیَمِة، وحاِدثَةٌ واِحدَةٌ لُھْم. موُت ألنَّ ما یَحدُُث لبَني البَشَ ) "٢١-١٩: ٣(جامعة 
. فلیس لإلنساِن َمزیَّةٌ علَى البَھیَمِة، ألنَّ ِكلَیِھما باِطلٌ   .ھذا كموِت ذاَك، ونََسَمةٌ واِحدَةٌ للكُّلِ

َمْن  .ھُمایَذَھُب ِكالھُما إلَى َمكاٍن واِحٍد. كاَن ِكالھُما ِمَن التُّراِب، وإلَى التُّراِب یَعودُ ِكال
یَعلَُم روَح بَني البََشِر ھل ھي تصعَدُ إلَى فوٍق؟ وروَح البَھیَمِة ھل ھي تنِزُل إلَى أسفََل، 

. وبھذا یفنّد الكتاب المقدس أیضا فكرة أن لروح المخلوق كیان مستقل "إلَى األرِض؟
..". أزلي. ھذه احدى ضالالت ابلیس عندما قال لحواء "لن تموتا بل تصیرا مثل هللا.

 االنسان كائن فاني بجملتھ! 
  

 
 
 

  

   ٦من  ٥صفحة 
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 نجسروح روح خادم أو . ٣
 

 : قاموس سترونك٧٣٠٧عبري 
 حیاة، غضب، بغیر أساس،(ُرواخ): ریح، بالتشبیھ نَفَس أو نسمة كمثال الزفیر الھادئ أو العنیف. مجازیا: 

بمعنى أشمل منطقة من السماء. على وجھ التشبیھ: روح (ولكن فقط لكائن عاقل وتشمل التعبیر والوظائف). 
الھواء، الغضب، عصفة، نَفَس، برودة، شجاعة، فكر، جانب، ربع، روحي، عاصفة، فارغ، ریح، زوبعة، 

 عاصف.
 

 : قاموس سترونك١٧٨عبري 
 ب، صوت فراغ وبالتالي مستحضر أرواح (التكلم الباطني كما من جرة)، قنینة، جان.(اوب): یُھذر اسم اآل

 
 : قاموس سترونك٤١٥١یوناني 

: تیار من الھواء، عصفة نَفَس أو نسیم، بالتشبیھ ومجازیا روح مثل روح االنسان. النفس ٤١٥٤(نوما): من 
المسیح أو هللا، الروح القدس. شبح، حیاة، روح، العقالنیة، الحالة النفسیة. أو مالك، أو شیطان أو روح 

 روحي، روحانیة، فكر
 

 //روح شریر في االنسان//
وكاَن عندما جاَء الّروُح ِمْن ِقبَِل ِهللا علَى شاُوَل أنَّ داُودَ أَخذَ العودَ وَضَرَب بیَِدِه، فكاَن 

ديءُ  )٧٣٠٧( الّروحُ یَرتاُح شاُوُل ویَطیُب ویَذَھُب عنھُ   )٢٣: ١٦صموئیل  ١( .الرَّ
ثَمانَي َعشَرةَ سنَةً، وكانْت ُمنَحنیَةً ولَْم تقِدْر أْن َضعٍف  )٤١٥١( روحُ وإذا امرأةٌ كاَن بھا 

 )١١: ١٣. (لوقا تنتَِصَب البَتَّةَ 
 )٢٦: ١(مرقس  .وصاَح بصوٍت عظیٍم وخرَج ِمنھُ النَِّجُس  )٤١٥١( الّروحُ فَصَرَعھُ 

 )٨: ٥(مرقس ». )١٦٩( النَِّجسُ  )٤١٥١( الّروحُ اخُرْج ِمَن اإلنساِن یا أیُّھا «ألنَّھُ قاَل لھُ: 
أیُّھا «قائًال لھُ:  )١٦٩( النَِّجسَ  )٤١٥١( انتََھَر الّروحَ فلَّما رأى یَسوعُ أنَّ الَجمَع یتَراَكضوَن، 

 )٢٥: ٩(مرقس ». اِمنھُ وال تدُخلھُ أیضً ، أنا آُمُرَك: اخُرْج األخَرُس األَصمُّ  )٤١٥١(الّروُح 
 
 

 //أو مالك ساقط ابلیسروح = //
فقاَل ». ، فأذھََب إلیھا وأسألھا)١٧٨( جانٍّ فتِّشوا لي علَى امرأٍة صاِحبَِة «فقاَل شاُوُل لَعبیِدِه: 

 )٧: ٢٨صموئیل  ١». (في َعیِن دورٍ  )١٧٨( جانٍّ ھوذا امرأةٌ صاِحبَةُ «لھُ َعبیُدهُ: 
نَحُن ِمَن ِهللا، فَمْن یَعِرُف َهللا یَسَمُع لنا، وَمْن لیس ِمَن ِهللا ال یَسَمُع لنا. ِمْن ھذا نَعِرُف 

 )٦: ٤یوحنا  ١( .الضَّاللِ  )٤١٥١( وروحَ روَح الَحّقِ 

سقََطْت! سقََطْت باِبُل العظیَمةُ! وصاَرْت َمسَكنًا «وَصَرَخ بِشدَّةٍ بصوٍت عظیٍم قائًال: 
. ، وَمحَرًسا لكُّلِ طائٍر نَِجٍس وَممقوتٍ )١٦٩( نَِجٍس  )٤١٥١( روحٍ لَشیاطیَن، وَمحَرًسا لكُّلِ 

 )٢: ١٨(رؤیا 
 
 

 مالك من الرب//خادم أو  =//روح 
، وأتَى بي بَیَن األرِض والسماءِ  )٧٣٠٧( وَرفَعَني روحٌ وَمدَّ ِشبھَ یٍَد وأَخذَني بناصیَِة رأسي، 

ماِل، َحیُث َمجِلُس  في رَؤى ِهللا إلَى أوُرَشلیَم، إلَى َمدَخِل الباِب الدّاِخلّيِ الُمتَِّجِھ نَحَو الّشِ
 )٣: ٨(حزقیال  .ِتمثاِل الغَیَرِة، الُمَھیِّجِ الغَیَرةِ 

ّبِ الشَّرقّيِ الُمتَِّجِھ نَحَو الشَّرِق، وإذا ِعندَ  )٧٣٠٧( ثُمَّ َرفَعَني روحٌ  وأتَى بي إلَى باِب بَیِت الرَّ
َمدَخِل الباِب َخمَسةٌ وِعشروَن َرُجًال، ورأیُت بَینَُھْم یاَزنیا بَن َعزوَر، وفَلَطیا بَن بَنایا 

  )١: ١١(حزقیال  .َرئیَسيِ الشَّعبِ 
جمیُعھُْم أرواًحا ألیس » ... الّصانُِع َمالئَكتَھُ ریاًحا، وُخّداَمھُ لھیَب نارٍ «وَعِن الَمالئَكِة یقوُل: 

 )١٤و ٧: ١(عبرانیین  !ألجِل الَعتیدیَن أْن یَِرثوا الَخالصَ  خاِدَمةً ُمرَسلَةً للِخدَمةِ  )٤١٥١(
 
 

یث للمسیحیین في أغلب الطوائف ح القاتلة التإن ابلیس نجح فعال في تسویق ھذه الضال
 یؤمن أكثر من یطلقون على ،فبخالف واضح لتعلیم الكتاب المقدس .قلب المفاھیم تماما

تسمیة "مسیحي" بأن روح هللا ھي طاقة أو شيء ھالمي ال ھیئة لھ أو شبح.  أنفسھم
ویؤمنون بأن روح االنسان أزلیة مثل هللا ولھا كیان مستقل ومحدد ولھا مكان تعیش فیھ 

 والتھمتوھذه الضاللة التي عشعشت مفاھیم عكسیة تماما لكلمة الرب. بعد الموت. 
المحتوم وھم مطمئنین. ألنھا تقود للتكلم مع الجان  عقول أغلب الناس ال تنتج إال الھالك

مثل ما فعل الملك شاول على أنھم قدیسین أو احباء أموات. ھذه مناجاة أروح أنھى عنھا 
 اعةوطلب الشف إلى... وتقدیم العبادة والصالةبـ... الرب نھیا قاطعا ولكن یتم الترحیب 

 قدیسین. ارواح رواح نجسة وارواح شیاطین على أنھاا ...من
  

للمزید عن الموضوع وآیات شاع سوء اقتباس أجزاء منھا وتفسیرھا بحسب الضالالت 
الوثنیة التي دخلت الكنائس عن عالم الموتى البابلي والفرعوني والیوناني والروماني، 

 یمكنك قراءة المزید على ھذه الصفحة:
faq/-http://www.adventawakening.com/bible 
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