النبوات عن المسيح في االسار
الشع ية
Holy_bible_1

وابدا في بعض النبوات التي تؤكد الهوته
النبوة االولي
سا المزامي 2
 1 :2لمرذا ا تجت االمم و تاك الشعوب في البرطل
 2 :2قرم ملوك اال ض و ترم ال ؤسرء معر على ال ب و على مسيحه قرئلين
 3 :2لنقطع قيودهمر و لنط ح عنر بطهمر

 4 :2السركن في السمروات يضحك ال ب يستهزئ بهم
 5 :2حينئذ يتكلم عليهم بغضبه و ي جاهم بغيظه
 6 :2امر انر فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي
 7 :2اني اخب من جهة قضرء ال ب قرل لي انت ابني انر اليوم ولدتك
 8 :2اسرلني فرعطيك االمم مي اثر لك و اقرصي اال ض ملكر لك
 9 :2تحطمهم بقضيب من حديد مثل انرء خزاف تكس هم
 11 :2فرالن ير ايهر الملوك تعقلوا تردبوا ير قضرة اال ض
 11 :2اعبدوا ال ب بخوف و اهتاوا ب عدة
 12 :2قبلوا االبن لئال يغضب فتبيدوا من الط يق النه عن قليل يتقد غضبه طوبى لجميع
المتكلين عليه
فهو يؤكد ان المسيح ابن اهلل الذي سيكون سلطرنه علي كل االمم وملكه الي اقصي اال ض وهو
يمسح ملك علي جبل صهيون علي عود الصليب وهو ال ب الذي يسحتق ان يعبد بخوف ويهتف
يقبلوا االبن ويتكلوا عليه الئال يبيدهم
له ب عده وان ّ
فهي نبوة تشهد للمسيح ابن اهلل انه هو ال ب وهو ملك الملوك ويجب ان يعبد بخوف و عده وان
يتكل عليه

وايضر
النبوة الثرنية
سا المزامي 45
 1 :45فرض قلبي بكالم صرلح متكلم انر برنشرئي للملك لسرني قلم كرتب مره
 2 :45انت اب ع جمرال من بني البش انسكبت النعمة على شاتيك لذلك بر كك اهلل الى االبد
 3 :45تقلد سياك على فخذك ايهر الجبر جاللك و بهرءك
 4 :45و بجاللك اقتحم ا كب من اجل الحق و الدعة و الب فت يك يمينك مخروف
 5 :45نبلك المسنونة في قلب اعداء الملك شعوب تحتك يسقطون
 6 :45ك سيك ير اهلل الى ده الدهو قضيب استقرمة قضيب ملكك
ويكمل
 11 :45فيشتهي الملك حسنك النه هو سيدك فرسجدي له
داود يتكلم عن ملك الملوك و ب اال برب المسيح الذي هو اب ع جمرل المبر ك الي االبد ذو الجالل
والبهرء الذي يخضع له كل الشعوب وهو ك سيه ك سي اهلل وهو السيد الذي يسجد له الكل

3
سا المزامي 72
 7 :72يش ق في ايرمه الصديق و كث ة السالم الى ان يضمحل القم
 8 :72و يملك من البح الى البح و من النه الى اقرصي اال ض
 9 :72امرمه تجثو اهل الب ية و اعداؤه يلحسون الت اب
فهو يبقي ملك السالم الي ان يضمحل العرلم ويملك علي الكل والكل يسجد له ويعبده والشيطرن
وقوي الش ال وحيه تلحس الت اب

4
سا المزامي 112
 24 :112اقول ير الهي ال تقبضني في نصف ايرمي الى ده الدهو سنوك
 25 :112من قدم اسست اال ض و السمروات هي عمل يديك
 26 :112هي تبيد و انت تبقى و كلهر كثوب تبلى ك داء تغي هن فتتغي
 27 :112و انت هو و سنوك لن تنتهي
 28 :112ابنرء عبيدك يسكنون و ذ يتهم تثبت امرمك

فرلمسيح ابدي وهو ايضر اال زلي الذي اسس اال ض والسموات وهو يبقي ال يتغي وملكه لن ينتهي
وابنرء ابنرؤه وخدامه وذ يتهم تثبت الي االبد فيه النه ابدي وملكه ابدي

5
سا المزامي 111
 1 :111قرل ال ب ل بي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئر لقدميك
 2 :111ي سل ال ب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط اعدائك

 5 :111ال ب عن يمينك يحطم في يوم جزه ملوكر
 6 :111يدين بين االمم مال جثثر ا ضر واسعة سحق ؤوسهر
 7 :111من النه يش ب في الط يق لذلك ي فع ال اس
فرلمسيح ب داود
هذا السؤال الذي سرله المسيح لليهود ولم يستطيع ان يجروبه
وهو المتسلط الي االبد وهو الديرن وهو الم تاع الي االبد
وهو يرخذ جسد

سا المزامي 41
 6 :41بذبيحة و تقدمة لم تس اذني فتحت مح قة و ذبيحة خطية لم تطلب
 7 :41حينئذ قلت هرنذا جئت بد ج الكترب مكتوب عني
 8 :41ان افعل مشيئتك ير الهي

وهي في اليونرني هيرت لي جسد
هو ابن داود سيملك الي االبد
سا المزامي 18
 51 :18ب ج خالص لملكه و الصرنع حمة لمسيحه لداود و نسله الى االبد
من نسل داود

سا المزامي 89
 3 :89قطعت عهدا مع مختر ي حلات لداود عبدي
 4 :89الى الده اثبت نسلك و ابني الى دو فدو ك سيك ساله

 18 :89الن ال ب مجننر و قدوس اس ائيل ملكنر
 19 :89حينئذ كلمت ب ؤير تقيك و قلت جعلت عونر على قوي فعت مختر ا من بين الشعب
 21 :89وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته
 21 :89الذي تثبت يدي معه ايضر ذ اعي تشدده
 22 :89ال ي غمه عدو و ابن االثم ال يذهلل

 24 :89امر امرنتي و حمتي فمعه و برسمي ينتصب ق نه
 25 :89و اجعل على البح يده و على االنهر يمينه
 26 :89هو يدعوني ابي انت الهي و صخ ة خالصي
 27 :89انر ايضر اجعله بك ا اعلى من ملوك اال ض

 35 :89م ة حلات بقدسي اني ال اكذب لداود
 36 :89نسله الى الده يكون و ك سيه كرلشمس امرمي
 37 :89مثل القم يثبت الى الده و الشرهد في السمرء امين ساله
فهو ابن داود وهو يبقي الي االبد
ملكه غي محدود وهو بك لكل ملوك اال ض غم انه يبقي شرهدا في السمرء

سا المزامي 132
 11 :132من اجل داود عبدك ال ت د وجه مسيحك
 11 :132اقسم ال ب لداود برلحق ال ي جع عنه من ثم ة بطنك اجعل على ك سيك

سا المزامي 72
 7 :72يش ق في ايرمه الصديق و كث ة السالم الى ان يضمحل القم
 8 :72و يملك من البح الى البح و من النه الى اقرصي اال ض
 9 :72امرمه تجثو اهل الب ية و اعداؤه يلحسون الت اب

فهو يبقي ملك السالم الي ان يضمحل العرلم ويملك علي الكل وكل اال ض من الشمرل الي
الجنوب والكل يسجد له ويعبده والشيطرن وقوي الش ال وحيه تلحس الت اب

سا المزامي 8
 6 :8تسلطه على اعمرل يديك جعلت كل شيء تحت قدميه
 7 :8الغنم و البق جميعر و بهرئم الب ايضر
 8 :8و طيو السمرء و سمك البح السرلك في سبل الميره
 9 :8ايهر ال ب سيدنر مر امجد اسمك في كل اال ض
هو المتسلط علي الكل غم ان مكرنته الجسديه اقل من المالئكه وهو بالهوته ال ب سيد اال ض
كلهر

سا نشيد االنشرد 2
ت ا ْليمرم ِة س ِمع ِفي أَ ِ
الزُهوُ ظَ َه َ ْت ِفي األَ ْ ِ
ُّ 12
ض َنر.
ان ا ْلقَ ْ
ضَ .بلَ َغ أ ََو ُ
ص ْو ُ َ َ َ ُ َ
ض ِبَ ،و َ
ْ
وهو صوته فيه قوه وحزن علي الخطرير مثل صوت اليمرمة في الب ية

سجود المجوس له وهدايرهم
سا المزامي 72
 11 :72ملوك ت شيش و الجزائ ي سلون تقدمة ملوك شبر و سبر يقدمون هدية
ملوك شبر وسبر وهم المجوس

نبوة عن سجود ال عره له وبحث المجوس عنه في بيت لحم
سا المزامي 132
 6 :132هوذا قد سمعنر به في اف اتة وجدنره في حقول الوع
 7 :132لندخل الى مسركنه لنسجد عند موطئ قدميه

وايضر نوع العطية
سا المزامي 72
 15 :72و يعيش و يعطيه من ذهب شبر و يصلي الجله دائمر اليوم كله يبر كه
سرلته

انه يتسلط كملك
سا المزامي 21
 1 :21ير ب بقوتك يا ح الملك و بخالصك كيف ال يبتهج جدا

مزمو  18ال ب يصر ع الشيطرن ليخلص الشعب البرئس
العدد هو يحمل معني نبوي قوي وهو عن المسيح الذي يسحق االشيطرن الذي يسي بط ق
معوجة ويخلص شعب برئس من يد الشيطرن
ون طَ ِ
 26مع الطَّ ِ
ون ُم ْلتَ ِوًير.
َع َو ِج تَ ُك ُ
ره ِ تَ ُك ُ
ره ًاَ ،و َم َع األ ْ
ََ
ِ
ص َّ
ض ُع َهر
 27أل ََّن َك أَ ْن َ
َع ُي ُن ا ْل ُم ْ تَ ِا َع ُة تَ َ
سَ ،واأل ْ
الش ْع َ
ب ا ْل َبرئ َ
ت تُ َخلِّ ُ
فرهلل مع االعوج الذي هو الشيطرن الذي ال يسلك برالستقرمه بل برالعوجرج وكل ط قه ملتوية وهو
كذاب وابو الكذب فرلمسيح سيصر عه ويخلص من يده الشعب االبرئس امر الشيطرن المتكب
فيضعه ويسحقه .بل مر يؤكد ذلك ان المزمو من بدايته يتكلم برلما د عن داود امر عندمر تكلم
عن الخالص من قبضة المعوج المتكب وهو الشيطرن تكلم انه يخلص شعب برئس

ويلقب بحج الزاوية
سا المزامي 22 :118
الز ِ
ْس َّ
اوَي ِة.
ض ُه ا ْل َب َّن ُ
رؤ َ
ا ْل َح َج ُ الَِّذي َ فَ َ
صر َ َأ َ
ون قَ ْد َ

هو ايضر كرهن
سا المزامي 111
 4 :111اقسم ال ب و لن يندم انت كرهن الى االبد على تبة ملكي صردق
وتركيد انه اعلي من كهنوت الوي
ويع ف ويمجد من اليهود واالمم
سا المزامي 18
 43 :32تهللوا ايهر االمم شعبه النه ينتقم بدم عبيده و ي د نقمة على اضداده و يصاح عن
ا ضه عن شعبه

سا المزامي 19
 4 :19في كل اال ض خ ج منطقهم و الى اقصى المسكونة كلمرتهم جعل للشمس مسكنر فيهر

واالمم تمجده ايضر
سا المزامي 18
 49 :18لذلك احمدك ير ب في االمم و ا نم السمك

سا المزامي 117
 1 :117سبحوا ال ب ير كل االمم حمدوه ير كل الشعوب
نبوة عن اشبرع الجموع بمبر كة الخبز
سا المزامي 132
 15 :132طعرمهر ابر ك ب كة مسركينهر اشبع خب از

نبوة عن معجزة ابكرم البح
فهذه المعجزة تنبأ عنهر العهد القديم
سا المزامي 117
 23 :117النرزلون الى البح في السان العرملون عمال في الميره الكثي ة
 24 :117هم اوا اعمرل ال ب و عجرئبه في العمق
 25 :117ام فرهرج يحر عرصاة ف فعت امواجه
 26 :117يصعدون الى السمروات يهبطون الى االعمرق ذابت اناسهم برلشقرء
 27 :117يتمريلون و يت نحون مثل السك ان و كل حكمتهم ابتلعت
 28 :117فيص خون الى ال ب في ضيقهم و من شدائدهم يخلصهم
 29 :117يهدئ العرصاة فتسكن و تسكت امواجهر
 31 :117فيا حون النهم هداوا فيهديهم الى الم فر الذي ي يدونه
 31 :117فليحمدوا ال ب على حمته و عجرئبه لبني ادم
 32 :117و لي فعوه في مجمع الشعب و ليسبحوه في مجلس المشريخ
وهذه معجزة تؤكد الهوته

سا المزامي 9 :89
ت متَسلِّطٌ علَى ِك ْب ِ ي ِ
س ِّك ُن َهر.
رء ا ْل َب ْح ِ ِ .ع ْن َد ا ْ ِتاَ ِ
رع لُ َج ِج ِه أَ ْن َ
َ
أَ ْن َ ُ َ َ
ت تُ َ

وهو يتعب كثي ا في حيرته
سا أيوب 1 :14
ود ا ْلم أ َِةَ ،قِلي ُل األَي ِ
رن تَ َع ًبر.
َّرم َو َ
ش ْب َع ُ
س ُ
«اَ ِإل ْن َ
رن َم ْولُ ُ َ ْ

صارته ال وحية
سا المزامي 45
 7 :45احببت الب و ابغضت االثم من اجل ذلك مسحك اهلل الهك بدهن االبتهرج اكث من فقرئك
ياعل الب وال ياعل االثم

سا المزامي 33
 4 :33الن كلمة ال ب مستقيمة و كل صنعه برالمرنة

 5 :33يحب الب و العدل امتالت اال ض من حمة ال ب

سا المزامي 111
 2 :111اتعقل في ط يق كرمل متى ترتي الي اسلك في كمرل قلبي في وسط بيتي
 3 :111ال اضع قدام عيني ام ا ديئر عمل الزيغرن ابغضت ال يلصق بي
 4 :111قلب معوج يبعد عني الش ي ال اع فه
 5 :111الذي يغترب صرحبه س ا هذا اقطعه مستكب العين و منتاخ القلب ال احتمله
 6 :111عينري على امنرء اال ض لكي اجلسهم معي السرلك ط يقر كرمال هو يخدمني
 7 :111ال يسكن وسط بيتي عرمل غش المتكلم برلكذب ال يثبت امرم عيني
 8 :111برك ا ابيد جميع اش ا اال ض القطع من مدينة ال ب كل فرعلي االثم

اوال ك ازته برستخدام امثرل كثي ه
سا المزامي 78
 1 :78اصغ ير شعبي الى ش يعتي اميلوا اذانكم الى كالم فمي

 2 :78افتح بمثل فمي اذيع الغر از منذ القدم

سا المزامي 49
 4 :49اميل اذني الى مثل و اوضح بعود لغزي

بسبب خدمته يكون مك وه من اخوته
سا المزامي 69
 8 :69ص ت اجنبير عند اخوتي و غ يبر عند بني امي
وي فضونه
سا المزامي 22
 11 :22ال تتبرعد عني الن الضيق ق يب النه ال معين
 12 :22احرطت بي ثي ان كثي ة اقويرء برشرن اكتناتني

سا المزامي 31

 11 :31عند كل اعدائي ص ت عر ا و عند جي اني برلكلية و عبر لمعر في الذين اوني خر جر
ه بوا عني

سا المزامي 119
 3 :119بكالم بغض احرطوا بي و قرتلوني بال سبب
 4 :119بدل محبتي يخرصمونني امر انر فصالة
 5 :119وضعوا علي ش ا بدل خي و بغضر بدل حبي

سا المزامي 118
 22 :118الحج الذي فضه البنرؤون قد صر اس الزاوية

ويبغضوه بال سبب
سا المزامي 19 :35

ين ي ْب ِغ ُ ِ
ِ
ِ
ين ُهم أ ْ ِ
َِّ
س َبب.
الَ َي ْ
رم ْز ِبر ْل َع ْي ِن الَّذ َ ُ
ضوَنني ِبالَ َ
ش َم ْت ِبي الذ َ ْ
َع َدائي َبرطالًَ ،والَ َيتَ َغ َ

وعددهم كثي
سا المزامي 19 :38
ضوَن ِني ظُ ْل ًمر َكثُُ وا
َوأ َّ
رءَ .عظُ ُمواَ .والَِّذ َ
ين ُي ْب ِغ ُ
َع َد ِائي فَأ ْ
َمر أ ْ
َح َي ٌ

عددهم كثي وي د لهم مر لم يخطاه
سا المزامي 4 :69
ين ي ْب ِغ ُ ِ
ِ
ِ
ت
أَ ْكثَُ ِم ْن َ
َع َد ِائي ظُ ْل ًمرِ .حي َن ِئذ َ َد ْد ُ
ستَ ْهلِ ِك َّي أ ْ
س َببْ .
ش ْع ِ َأْسي الَّذ َ ُ
اعتََّز ُم ْ
ضوَنني ِبالَ َ
ط ْا ُه
َخ َ
الَِّذي لَ ْم أ ْ

ويحرولوا ان يج بوه ويوقعوه في شكرية
سا المزامي 35
 7 :35النهم بال سبب اخاوا لي هوة شبكتهم بال سبب حا وا لناسي

ويطلبون حجه لموته
سا المزامي 41
 5 :41اعدائي يتقرولون علي بش متى يموت و يبيد اسمه

سا المزامي 56
 6 :56يجتمعون يختاون يالحظون خطواتي عند مر ت صدوا ناسي

سا المزامي 31
 13 :31الني سمعت مذمة من كثي ين الخوف مستدي بي بمؤام تهم معر علي تاك وا في اخذ
ناسي

سا المزامي 71
 11 :71الن اعدائي تقرولوا علي و الذين ي صدون ناسي ترم وا معر

قبل االمه
يدخل ا شليم منتص
سا المزامي 8
 2 :8من افواه االطارل و ال ضع اسست حمدا بسبب اضدادك لتسكيت عدو و منتقم

سا المزامي 118
 25 :118اه ير ب خلص اه ير ب انقذ
 26 :118مبر ك االتي برسم ال ب بر كنركم من بيت ال ب
تطهي ه للهيكل
سا المزامي 69
 9 :69الن غي ة بيتك اكلتني و تعيي ات معي يك وقعت علي

واحد من اتبرعه يخونه
يخونه بعد ان يركل معه

سا المزامي 41
 9 :41ايضر جل سالمتي الذي وثقت به اكل خبزي فع علي عقبه

كرن يذهب معه الي الصاله وبيت اهلل
سا المزامي 55
 13 :55بل انت انسرن عديلي الاي و صديقي
 14 :55الذي معه كرنت تحلو لنر العش ة الى بيت اهلل كنر نذهب في الجمهو

وهو يسلمه بناسه
سا المزامي 55
 21 :55القى يديه على مسرلميه نقض عهده
 21 :55انعم من الزبدة فمه و قلبه قترل الين من الزيت كلمرته و هي سيوف مسلولة

والذي يخونه يموت ميته بشعه

سا المزامي 15
 13 :55بل انت انسرن عديلي الاي و صديقي
 14 :55الذي معه كرنت تحلو لنر العش ة الى بيت اهلل كنر نذهب في الجمهو
 15 :55ليبغتهم الموت لينحد وا الى الهروية احيرء الن في مسركنهم في وسطهم ش و ا

سا المزامي 55
 23 :55و انت ير اهلل تحد هم الى جب الهالك جرل الدمرء و الغش ال ينصاون ايرمهم امر انر
فرتكل عليك

سا المزامي 119
 16 :119من اجل انه لم يذك ان يصنع حمة بل ط د انسرنر مسكينر و فقي ا و المنسحق القلب
ليميته
 17 :119و احب اللعنة فرتته و لم يس برلب كة فتبرعدت عنه

سا المزامي 25 :69

رم ِهم الَ ي ُك ْن س ِ
ِ ِ
ِ ِ
رك ٌن.
لتَص ْ َدا ُ ُه ْم َخ َ ًابرَ ،وِفي خ َي ْ َ
َ

قبل خيرنته يصلي ل فع الض بة
سا المزامي 39
 11 :39ا فع عني ض بك من مهرجمة يدك انر قد فنيت

وفي محركمته يقوم شهود زو
سا المزامي 27
ود ُزو وَن ِ
 12الَ تُسلِّم ِني إِلَى م ِام م َ ِ ِ
َّ
ث ظُ ْلم.
رف ُ
رم َعلَ َّي ُ
ش ُه ُ
َ
َ ْ
ََ ُ
ضريق َّي ،ألَن ُه قَ ْد قَ َ
ونرفث الظلم هو ئيس الكهنة

سا المزامي 56
 5 :56اليوم كله يح فون كالمي علي كل افكر هم برلش

سا المزامي 35

 11 :35شهود زو يقومون و عمر لم اعلم يسرلونني
 12 :35يجرزونني عن الخي ش ا ثكال لناسي

سا المزامي 119
 2 :119النه قد اناتح علي فم الش ي و فم الغش تكلموا معي بلسرن كذب

االمه وقت المحركمة
سا ايوب 16
 11 :16فغ وا علي افواههم لطموني على فكي تعيي ا تعرونوا علي جميعر
 11 :16دفعني اهلل الى الظرلم و في ايدي االش ا ط حني

وهو في محركمته يصمت
سا المزامي 38

 13 :38و امر انر فكرصم ال اسمع و كربكم ال ياتح فره
 14 :38و اكون مثل انسرن ال يسمع و ليس في فمه حجة

سا المزامي 39
 9 :39صمت ال افتح فمي النك انت فعلت

يشتموه
سا المزامي 35
 15 :35و لكنهم في ظلعي ف حوا و اجتمعوا اجتمعوا علي شرتمين و لم اعلم مزقوا و لم يكاوا

الجلد قوي يشبه الح ث علي الظه
سا المزامي 3 :129
اث .طَ َّولُوا أَتْالَ َم ُه ْم».
ث ا ْل ُح َّ ُ
َعلَى ظَ ْه ِي َح َ َ

تخ ج بنرت صهيون لتنظ ه في ط يق تتويجه علي الصليب
سا نشيد األنشرد 11 :3
ِ
ِ ِ
ُم ُه ِفي َي ْوِم ُع ْ ِس ِه،
رن ِبرلتَّ ِ
رج الَِّذي تََّو َجتْ ُه ِب ِه أ ُّ
سلَ ْي َم َ
اُ ْخ ُ ْج َن َير َب َنرت ص ْه َي ْو َنَ ،وا ْنظُ ْ َن ا ْل َمل َك ُ
َوِفي َي ْوِم فَ َ ِح َق ْل ِب ِه.

يصلبونه ويثقبون يديه و جليه
سا المزامي 22
 16 :22النه قد احرطت بي كالب جمرعة من االش ا اكتناتني ثقبوا يدي و جلي

المر ة ينظ ون يتا سون فيه
سا المزامي 17 :22
ظِ
ُح ِ
ون ِف َّي.
صي ُك َّل ِع َ
س َ
رميَ ،و ُه ْم َي ْنظُُ َ
أْ
ون َوَيتَاََّ ُ

المر ه يعري وه
سا المزامي 8 :112

 8 :112اليوم كله عي ني اعدائي الحنقون علي حلاوا علي

سا المزامي 119
 25 :119و انر ص ت عر ا عندهم ينظ ون الي و ينغضون ؤوسهم

ويحتق وه
سا المزامي 22
 6 :22امر انر فدودة ال انسرن عر عند البش و محتق الشعب
 7 :22كل الذين ي ونني يستهزئون بي ياغ ون الشاره و ينغضون ال اس قرئلين
 8 :22اتكل على ال ب فلينجه لينقذه النه س به

سا المزامي 35
 21 :35فغ وا علي افواههم قرلوا هه هه قد ات اعيننر

ويدعوا ان اهلل ت كه
سا المزامي 71
 11 :71قرئلين ان اهلل قد ت كه الحقوه و امسكوه النه ال منقذ له

يقول انه عطشرن قبل الموت
سا المزامي 15 :22
صَ ِ
ش ْقاَة قُ َّوِتي ،ولَ ِ
س ِرني ِب َح َن ِكيَ ،وِالَى تُ ِ
ض ُع ِني.
س ْت ِم ْث َل َ
اب ا ْل َم ْو ِت تَ َ
قلَ
َ
َي ِب َ
َ

يقدموا له م وخل
سا المزامي 69
 21 :69و يجعلون في طعرمي علقمر و في عطشي يسقونني خال

يصلي الجل اعداؤه
سا المزامي 119

 4 :119بدل محبتي يخرصمونني امر انر فصالة

ويقت عون علي ثيربه
سا المزامي 22
 18 :22يقسمون ثيربي بينهم و على لبرسي يقت عون

يص خ علي الصليب الهي الهي لمر ت كتني
سا المزامي 22
 1 :22الهي الهي لمرذا ت كتني بعيدا عن خالصي عن كالم زفي ي

سا المزامي 18
 4 :18اكتناتني حبرل الموت و سيول الهالك افزعتني
 5 :18حبرل الهروية حرقت بي اش اك الموت انتشبت بي
 6 :18في ضيقي دعوت ال ب و الى الهي ص خت فسمع من هيكله صوتي و ص اخي قدامه
دخل اذنيه

يص خ ويسسلم ال وح ويستودعهر في يد االب
سا المزامي 31
 5 :31في يدك استودع وحي فديتني ير ب اله الحق

يموت وهو في منتصف عم ه
سا المزامي 89
 45 :89قص ت ايرم شبربه غطيته برلخزي ساله

جسده يصرب بكث ة من الض برت
سا المزامي 31
 12 :31نسيت من القلب مثل الميت ص ت مثل انرء متلف

ولكن اليكس عظم منه

سا المزامي 34
 21 :34يحاظ جميع عظرمه واحد منهر ال ينكس
جسده ال ياسد
سا المزامي 11 :16
أل ََّن َك لَ ْن تَتُْ َك َن ْا ِسي ِفي ا ْل َه ِ
ردا.
روَي ِة .لَ ْن تَ َدعَ تَ ِقي َ
سً
َّك َي َى فَ َ

ويذهب الي الجحيم ويخ ج من في الحبس ويقوم بنو
سا المزامي 18 :68
ِ
ط َرير َب ْي َن َّ
الن ِ
ب
ُّهر ال َّ ُّ
ين لِ َّ
ت َع َ
س ْب ًير .قَ ِب ْل َ
س َب ْي َ
ص ِع ْد َ
ضر ا ْل ُمتَ َمِّ ِد َ
رسَ ،وأ َْي ً
لس َك ِن أَي َ
ت َ
ت إِلَى ا ْل َعالَء َ .
َ
ِ
له.
اإل ُ

سا المزامي 16
 11 :16النك لن تت ك ناسي في الهروية لن تدع تقيك ي ى فسردا

سا المزامي 31

 3 :31ير ب اصعدت من الهروية ناسي احييتني من بين الهربطين في الجب

سا المزامي 41
 11 :41امر انت ير ب فر حمني و اقمني فرجرزيهم
موته هذا كار ي
سا المزامي 118
 17 :118ال اموت بل احير و احدث برعمرل ال ب

بموته وقيرمته يولد شعب جديد وهو شعب المسيح
سا المزامي 22
س ُيولَ ُد ِبأ ََّن ُه قَ ْد فَ َع َل.
ون ِب ِب ِه َ
ون َوُي ْخ ِب ُ َ
َ 31يأْتُ َ
ش ْع ًبر َ
بعد قيرمته يصعد
سا المزامي 24
 7 :24ا فعن ايتهر اال ترج ؤوسكن و ا تاعن ايتهر االبواب الده يرت فيدخل ملك المجد

سا المزامي 68
 18 :68صعدت الى العالء سبيت سبير قبلت عطرير بين النرس و ايضر المتم دين للسكن ايهر
ال ب االله

سا المزامي 16
 11 :16تع فني سبيل الحيرة امرمك شبع س و في يمينك نعم الى االبد

سا المزامي 118
 19 :118افتحوا لي ابواب الب ادخل فيهر و احمد ال ب

ويخب عن مجيؤه الثرني
سا المزامي 51
 3 :51يرتي الهنر و ال يصمت نر قدامه تركل و حوله عرصف جدا
 4 :51يدعو السمروات من فوق و اال ض الى مداينة شعبه

 5 :51اجمعوا الي اتقيرئي القرطعين عهدي على ذبيحة
 6 :51و تخب السمروات بعدله الن اهلل هو الديرن ساله

سا المزامي 61
 2 :61النردي بسنة مقبولة لل ب و بيوم انتقرم اللهنر العزي كل النرئحين

سا المزامي 66
 18 :66و انر اجرزي اعمرلهم و افكر هم حدث لجمع كل االمم و االلسنة فيرتون و ي ون مجدي

المسيح من كل سا
أيوب:

المسيح الولي والاردي الحي

(أيوب )25:19

المزامي :

المسيح المصلوبوال اعي والملك

(مزمو )24-22

األمثرل :

المسيح حكمة اهلل

(أمثرل )1:8

الجرمعة:

المسيح شبع القلب وكاريته

(جرمعة )13:12

نشيد األنشرد:

المسيح المحب والمحبوب

(نشيد )16-9:5

والمجد هلل دائمر

