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سفر صموئيل الثاني 7
 21 :7متى كملت ايامك و اضطجعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك و اثبت
مملكته
 21 :7هو يبني بيتا السمي و انا اثبت كرسي مملكته الى االبد
فهو ابن داود ابن يهوذا ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم
وهو ابن داود سيملك الي االبد

سلطانه الغير محدود
سفر أخبار االيام االول 27
 22 :27و يكون متى كملت ايامك لتذهب مع ابائك اني اقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك و
اثبت مملكته
 21 :27هو يبني لي بيتا و انا اثبت كرسيه الى االبد
 21 :27انا اكون له ابا و هو يكون لي ابنا و ال انزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان
قبلك
 21 :27و اقيمه في بيتي و ملكوتي الى االبد و يكون كرسيه ثابتا الى االبد
فهو كرسيه وسلطانه ابدي

سفر أخبار األيام األول 21 :11
ِِ
ون لِي ْاب ًنا ،وأََنا لَ ُه أَبا وأُثَِّب ُ ِ
ِ
ِ
يل إِلَى
س َرِائ َ
ت ُك ْرسي ُم ْلكه َعلَى إِ ْ
ُه َو َي ْبني َب ْيتًا ْ
ً َ
َ
السميَ ،و ُه َو َي ُك ُ َ
األ ََب ِد.

سفر أخبار األيام األول 6 :12

وقَ َ ِ
ان ْاب َن َك ُه َو َي ْب ِني َب ْي ِتي َوِد َي ِ
ون لَ ُه أ ًَبا،
اري ،أل َِّني ْ
اختَْرتُ ُه لِي ْاب ًناَ ،وأََنا أَ ُك ُ
سلَ ْي َم َ
ال لي :إِن ُ
َ
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ِ
ت ُك ْر ِسي َم ْملَ َك ِت ِه إِلَى األ ََب ِد.
الس ِميَ ،وأََنا أُثَِّب ُ
ُ 21ه َو َي ْبني َب ْيتًا ْ
ضرب ِ
ون لِي ْاب ًنا .إِ ْن تَعوج أ َُؤد ِّْب ُه ِبقَ ِ
ض ِ
يب الن ِ
آد َم.
ات َب ِني َ
 21أََنا أَ ُك ُ
اس َوِب َ َ َ
َ َ
ون لَ ُه أ ًَبا َو ُه َو َي ُك ُ َ
شاو َل ال ِذي أ ََزْلتُ ُه ِم ْن أَم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َك.
َ 21ولكن َر ْح َمتي الَ تُْن َزعُ م ْن ُه َك َما َن َز ْعتُ َها م ْن َ ُ
َ
ِ
ِ
ون ثَا ِبتًا إِلَى األََب ِد».
ام َكُ .ك ْر ِسي َ
ُّك َي ُك ُ
َم َ
ْم ُن َب ْيتُ َك َو َم ْملَ َكتُ َك إلَى األ ََبد أ َ
َ 26وَيأ َ
ويصلب بين لصين
سفر استير 21
 4ثم انها في اليوم الثالث نزعت ثياب حدادها ولبست مالبس مجدها
 5و لما تبرجت ببزة الملك ودعت مدبر ومخلص الجميع اهلل اتخذت لها جاريتين

المسيح من كل سفر
يشوع:

المسيح رئيس جند الرب

(يشوع )21-21:1

القضاة:

المسيح العجيب

(قضاة)11،22:21

راعوث:

وولي أمرنا
المسيح الفادي
ّ

(راعوث )21،،:1

صموئيل األول:

المسيح الملك الممسوح

( 2صموئيل )21:2

صموئيل الثاني:

المسيح حامل الخطية

( 1صموئيل )21:21

الملوك األول:

المسيح المذخر فيه كنوز الحكمة

( 2ملوك )21:1

الملوك الثاني:

مطهر الخطايا
المسيح ّ

( 1ملوك )21:1

()2أخبار األيام :

الفاعل ألعمال عديدة

( 2أخبار )11،11:22

()1أخبار األيام :

المسيح األعظم من الهيكل

( 1أخبار )1-2:7

عزرا:

المسيح المسدد حاجات شعبه

(عز ار )1:6،12:2

نحميا:

المسيح الغيور على بيت الرب

(نحميا )1:2

أستير:

المسيح المخلص لشعبه

(أستير )26:1

والمجد هلل دائما

