وصف للرب يسوع من كل سفر
Holy_bible_1

تكوين
هللا الخالق شيلوه ( الذي له كل شيئ )
سفر التكوين 3 :1
َوقَا َل للاه« :لِيَ هكنْ نهور» ،فَ َكانَ نهور.
سفر التكوين 94
 01 :94ال يزول قضيب من يهوذا و مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون و له يكون خضوع
شعوب
سفر الخروج
هللا المخلص هو فصحنا
سفر الخروج 6 :6
ص ِريِّينَ َوأه ْنقِ هذ هك ْم ِمنْ
ال ا ْل ِم ْ
لِذلِكَ قه ْل لِبَنِي إِ ْ
س َرائِي َل :أَنَا ال َّر ُّبَ .وأَنَا أه ْخ ِر هج هك ْم ِمنْ ت َْح ِ
ت أَ ْثقَ ِ
اع َم ْمدهو َد ٍة َوبِأ َ ْح َك ٍام ع َِظي َم ٍة،
هعبهو ِديَّتِ ِه ْم َوأه َخلِّ ه
ص هك ْم بِ ِذ َر ٍ
سفر الخروج 11 :11
ص ُّي هك ْم فِي أَ ْي ِدي هك ْم َ .وتَأْ هكلهونَهه بِ َع َجلَ ٍة.
َوه َك َذا تَأْ هكلهونَهه :أَ ْحقَا هؤ هك ْم َم ْ
شدهودَةَ ،وأَ ْح ِذيَته هك ْم فِي أَ ْر هجلِ هك ْمَ ،و ِع ِ

ب.
هه َو فِ ْ
صح لِل َّر ِّ
سفر الالويين
هو رئيس كهنتنا
سفر الالويين 8
 6 :8فقدم موسى هرون و بنيه و غسلهم بماء
 7 :8و جعل عليه القميص و نطقه بالمنطقة و البسه الجبة و جعل عليه الرداء و نطقه بزنار
الرداء و شده به
 8 :8و وضع عليه الصدرة و جعل في الصدرة االوريم و التميم
 4 :8و وضع العمامة على راسه و وضع على العمامة الى جهة وجهه صفيحة الذهب االكليل
المقدس كما امر الرب موسى
 01 :8ثم اخذ موسى دهن المسحة و مسح المسكن و كل ما فيه و قدسه
 00 :8و نضح منه على المذبح سبع مرات و مسح المذبح و جميع انيته و المرحضة و قاعدتها
لتقديسها
 01 :8و صب من دهن المسحة على راس هرون و مسحه لتقديسه
سفر العدد
المصلوب المحيي وهو نجم يعقوب
سفر العدد 10
 8 :10فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة و ضعها على راية فكل من لدغ و نظر اليها يحيا
سفر العدد 19

 07 :19اراه و لكن ليس االن ابصره و لكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب و يقوم قضيب من
اسرائيل فيحطم طرفي مواب و يهلك كل بني الوغى
سفر التثنية
نبي ووسيط بين هللا وموسى وهو صخرة الخالص
سفر التثنية 08
 01 :08يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون
 06 :08حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حوريب يوم االجتماع قائال ال اعود اسمع صوت
الرب الهي و ال ارى هذه النار العظيمة ايضا لئال اموت
 07 :08قال لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا
 08 :08اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك و اجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به
سفر التثنية 21
 9 :21هو الصخر الكامل صنيعه ان جميع سبله عدل اله امانة ال جور فيه صديق و عادل هو
سفر يشوع
رئيس جند الرب
سفر يشوع 1
 9 :21هو الصخر الكامل صنيعه ان جميع سبله عدل اله امانة ال جور فيه صديق و عادل هو
سفر يشوع
مالك يهوه
سفر يشوع 1

 0 :1و صعد مالك الرب من الجلجال الى بوكيم و قال قد اصعدتكم من مصر و اتيت بكم الى
االرض التي اقسمت البائكم و قلت ال انكث عهدي معكم الى االبد
سفر راعوث
المخلص ( صاحب الفكاك )
سفر راعوث 1
 0 :1و كان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار باس من عشيرة اليمالك اسمه بوعز
سفر صموئيل االول
القاضي االعظم
سفر صموئيل االول 1
 01 :1مخاصمو الرب ينكسرون من السماء يرعد عليهم الرب يدين اقاصي االرض و يعطي عزا
لملكه و يرفع قرن مسيحه
سفر صموئيل الثاني
هو ابن داود
سفر صموئيل الثاني 7
 01 :7متى كملت ايامك و اضطجعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك و اثبت
مملكته
 02 :7هو يبني بيتا السمي و انا اثبت كرسي مملكته الى االبد
سفر الملوك االول
الرب اله اسرائيل
سفر الملوك االول 8

 01 :8و قال مبارك الرب اله اسرائيل الذي تكلم بفمه الى داود ابي و اكمل بيده قائال
سفر الملوك الثاني
الرب الجالس علي الكاروبيم
سفر الملوك الثاني 04
 01 :04و صلى حزقيا امام الرب و قال ايها الرب اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم انت هو
االله وحدك لكل ممالك االرض انت صنعت السماء و االرض
سفر اخبار االيام االول
اله خالصنا
سفر اخبار االيام االول 06
 21 :06و قولوا خلصنا يا اله خالصنا و اجمعنا و انقذنا من االمم لنحمد اسم قدسك و نتفاخر
بتسبيحتك
سفر اخبار االيام الثاني
اله ابائنا
سفر اخبار االيام الثاني 11
 6 :11و قال يا رب اله ابائنا اما انت هو هللا في السماء و انت المتسلط على جميع ممالك االمم و
بيدك قوة و جبروت و ليس من يقف معك
سفر عزرا
رب السماء واالرض
سفر عزرا 0

 1 :0هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك االرض دفعها لي الرب اله السماء و هو اوصاني
ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا
سفر نحميا
اله السماء حافظ العهد
سفر نحميا 0
 1 :0و قلت ايها الرب اله السماء االله العظيم المخوف الحافظ العهد و الرحمة لمحبيه و حافظي
وصاياه
سفر طوبيا
ملكه الي دهر الدهور
سفر طوبيا 02
 12مبارك الرب الذي عظمها وليكن ملكه فيها الى دهر الدهور امين
سفر يهوديت
الرب المنقذ
سفر يهوديت 06
 9جعل معسكره في وسط شعبه لينقذنا من ايدي جميع اعدائنا
سفر استير
هللا المدبر ( اله العناية االلهية )
سفر استير 01
 1و لما تبرجت ببزة الملك ودعت مدبر ومخلص الجميع هللا اتخذت لها جاريتين

سفر ايوب
قيامة المخلص
سفر ايوب 04
 11 :04اما انا فقد علمت ان وليي حي و االخر على االرض يقوم
سفر المزامير
االبن االزلي الممسوح
سفر المزامير 1
 6 :1اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي
 7 :1اني اخبر من جهة قضاء الرب قال لي انت ابني انا اليوم ولدتك
االبن القائم من االموات
سفر المزامير 06
 01 :06النك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسادا
الرب الراعي
سفر المزامير 12
 01 :06النك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسادا
ملك المجد
سفر المزامير 19
 7 :19ارفعن ايتها االرتاج رؤوسكن و ارتفعن ايتها االبواب الدهريات فيدخل ملك المجد

 8 :19من هو هذا ملك المجد الرب القدير الجبار الرب الجبار في القتال
 4 :19ارفعن ايتها االرتاج رؤوسكن و ارفعنها ايتها االبواب الدهريات فيدخل ملك المجد
 01 :19من هو هذا ملك المجد رب الجنود هو ملك المجد ساله
سفر االمثال
اقنوم الحكمة
سفر االمثال 8
 11 :8الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم
 12 :8منذ االزل مسحت منذ البدء منذ اوائل االرض
 19 :8اذ لم يكن غمر ابدئت اذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه
 11 :8من قبل ان تقررت الجبال قبل التالل ابدئت
 16 :8اذ لم يكن قد صنع االرض بعد و ال البراري و ال اول اعفار المسكونة
 17 :8لما ثبت السماوات كنت هناك انا لما رسم دائرة على وجه الغمر
 18 :8لما اثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر
 14 :8لما وضع للبحر حده فال تتعدى المياه تخمه لما رسم اسس االرض
 21 :8كنت عنده صانعا و كنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه
 20 :8فرحة في مسكونة ارضه و لذاتي مع بني ادم
سفر الجامعة
هللا فوق الشمس وحفظ وصاياه هو االنسان كله

سفر الجامعة
 02 :01فلنسمع ختام االمر كله اتق هللا و احفظ وصاياه الن هذا هو االنسان كله
سفر نشيد االنشاد
العريس المحبوب
سفر نشيد االنشاد 1
 01 :1حبيبي ابيض و احمر معلم بين ربوة
 00 :1راسه ذهب ابريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب
 01 :1عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما
 02 :1خداه كخميلة الطيب و اتالم رياحين ذكية شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا
 09 :1يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد بطنه عاج ابيض مغلف بالياقوت االزرق
 01 :1ساقاه عمودا رخام مؤسسان على قاعدتين من ابريز طلعته كلبنان فتى كاالرز
 06 :1حلقه حالوة و كله مشتهيات هذا حبيبي و هذا خليلي يا بنات اورشليم
سفر الحكمة
ابن الرب صاحب علم الرب
سفر الحكمة 1
 02يزعم ان عنده علم هللا ويسمي نفسه ابن الرب
سفر يشوع بن سيراخ
الطبيب االعظم
سفر يشوع بن سيراخ 11 :11

كل سلطان قصير البقاء ان المرض الطويل يثقل على الطبيب
سفر اشعياء
ابن العذراء العجيب المشير االله القدير االب االبدي رئيس السالم رجل االالم ومختبر الحزن
سفر اشعياء 7
 09 :7و لكن يعطيكم السيد نفسه اية ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيل

سفر اشعياء 4
 6 :4النه يولد لنا ولد و نعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه و يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها
قديرا ابا ابديا رئيس السالم

سفر اشعياء 12
 0 :12من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب
 1 :12نبت قدامه كفرخ و كعرق من ارض يابسة ال صورة له و ال جمال فننظر اليه و ال منظر
فنشتهيه
 2 :12محتقر و مخذول من الناس رجل اوجاع و مختبر الحزن و كمستر عنه وجوهنا محتقر فلم
نعتد به
 9 :12لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من هللا و مذلوال
 1 :12و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و بحبره شفينا
 6 :12كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا

 7 :12ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامتة امام جازيها فلم
يفتح فاه
 8 :12من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض االحياء انه
ضرب من اجل ذنب شعبي
 4 :12و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم يكن في فمه
غش
 01 :12اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال تطول ايامه و
مسرة الرب بيده تنجح
 00 :12من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين و اثامهم هو يحملها
 01 :12لذلك اقسم له بين االعزاء و مع العظماء يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت نفسه و
احصي مع اثمة و هو حمل خطية كثيرين و شفع في المذنبين
سفر ارميا
الرب برنا
سفر ارميا 12
 6 :12في ايامه يخلص يهوذا و يسكن اسرائيل امنا و هذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا
سفر ارميا 22
 06 :22في تلك االيام يخلص يهوذا و تسكن اورشليم امنة و هذا ما تتسمى به الرب برنا
مراثي ارميا
اله الرحمة واالمانة
سفر مراثي ارميا 2

 11 :2انه من احسانات الرب اننا لم نفن الن مراحمه ال تزول
 12 :2هي جديدة في كل صباح كثيرة امانتك
نبوة باروخ
الرب العادل
سفر باروخ 0
 01و قولوا للرب الهنا العدل ولنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم لرجال يهوذا وسكان اورشليم
سفر حزقيا
الرب القدوس
سفر حزقيال 28
 12 :28فاتعظم و اتقدس و اعرف في عيون امم كثيرة فيعلمون اني انا الرب
سفر دانيال
ابن االنسان الذي له السلطان والمجد والعبادة
سفر دانيال 7
 02 :7كنت ارى في رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى و جاء الى القديم
االيام فقربوه قدامه
 09 :7فاعطي سلطانا و مجدا و ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب و االمم و االلسنة سلطانه سلطان
ابدي ما لن يزول و ملكوته ما ال ينقرض
سفر هوشع
االله المخلص الفادي

سفر هوشع 02
 09 :02من يد الهاوية افديهم من الموت اخلصهم اين اوباؤك يا موت اين شوكتك يا هاوية
تختفي الندامة عن عيني
سفر يوئيل
الرب مسكب الروح القدس
سفر يوئيل 1
 17 :1و تعلمون اني انا في وسط اسرائيل و اني انا الرب الهكم و ليس غيري و ال يخزى شعبي
الى االبد
 18 :1و يكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر فيتنبا بنوكم و بناتكم و يحلم شيوخكم
احالما و يرى شبابكم رؤى
 14 :1و على العبيد ايضا و على االماء اسكب روحي في تلك االيام
 21 :1و اعطي عجائب في السماء و االرض دما و نارا و اعمدة دخان
سفر عاموس
يهوه اله الجنود
سفر عاموس 9
 02 :9فانه هوذا الذي صنع الجبال و خلق الريح و اخبر االنسان ما هو فكره الذي يجعل الفجر
ظالما و يمشي على مشارف االرض يهوه اله الجنود اسمه
عوبديا
الرب الملك
سفر عوبديا

 10 :0و يصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو و يكون الملك للرب
سفر يونان
الرب المشفق
سفر يونان 9
 4 :9فقال هللا ليونان هل اغتظت بالصواب من اجل اليقطينة فقال اغتظت بالصواب حتى الموت
 01 :9فقال الرب انت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها و ال ربيتها التي بنت ليلة كانت و
بنت ليلة هلكت
 00 :9افال اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها اكثر من اثنتي عشرة ربوة من
الناس الذين ال يعرفون يمينهم من شمالهم و بهائم كثيرة
سفر ميخا
االزلي الخارج من بيت لحم
سفر ميخا 1
 1 :1اما انت يا بيت لحم افراتة و انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي
يكون متسلطا على اسرائيل و مخارجه منذ القديم منذ ايام االزل
سفر ناحوم
المبشر بالسالم
سفر ناحوم 0
 01 :0هوذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسالم عيدي يا يهوذا اعيادك اوفي نذورك فانه ال يعود
يعبر فيك ايضا المهلك قد انقرض كله
سفر حبقوق

هللا االزلي القدوس المسيح الخارج للخالص
سفر حبقوق 0
 01 :0هوذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسالم عيدي يا يهوذا اعيادك اوفي نذورك فانه ال يعود
يعبر فيك ايضا المهلك قد انقرض كله
سفر حبقوق 2
 02 :2خرجت لخالص شعبك لخالص مسيحك سحقت راس بيت الشرير معريا االساس حتى
العنق ساله
سفر صفنيا
ملك اسرائيل الذي في الوسط
سفر صفنيا 2
 01 :2قد نزع الرب االقضية عليك ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في وسطك ال تنظرين بعد شرا
سفر حجي
مشتهي االمم
سفر حجي 1
 7 :1و ازلزل كل االمم و ياتي مشتهى كل االمم فامال هذا البيت مجدا قال رب الجنود
سفر زكريا
الملك الغصن الوديع العادل باني الهيكل وهو الرب
سفر زكريا 6

 01 :6و كلمه قائال هكذا قال رب الجنود قائال هوذا الرجل الغصن اسمه و من مكانه ينبت و يبني
هيكل الرب
 02 :6فهو يبني هيكل الرب و هو يحمل الجالل و يجلس و يتسلط على كرسيه و يكون كاهنا
على كرسيه و تكون مشورة السالم بينهما كليهما
سفر زكريا 4
 4 :4ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك ياتي اليك هو عادل و
منصور وديع و راكب على حمار و على جحش ابن اتان
سفر زكريا 09
 4 :09و يكون الرب ملكا على كل االرض في ذلك اليوم يكون الرب وحده و اسمه وحده
سفر مالخي
شمس البر
سفر مالخي 9
 1 :9و لكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر و الشفاء في اجنحتها فتخرجون و تنشاون
كعجول الصيرة
المكابيين االول
الرب الصالح
سفر المكابيين األول 14 :4
وعادوا وهم يسبحون الرب ويباركونه الى السماء النه صالح الن الى االبد رحمته
المكابيين الثاني
الرب المستجيب الحاضر

سفر المكابيين الثاني 8 :1
فانهم احرقوا الباب وسفكوا الدم الزكي فابتهلنا الى الرب فاستجاب لنا وقربنا الذبيحة
والسميذ واوقدنا السرج وقدمنا الخبز
سفر المكابيين الثاني 34 :11
وكان الجميع يباركون الى السماء الرب الحاضر لنصرتهم قائلين تبارك الذي حفظ موضعه
من كل دنس

والمجد هلل دائما

