النبوات عن المسيح في ال نبيء
الصغءر
Holy_bible_1

المتجسد هو يهوه نفسه
سفر مالخي
 01 :2ترنمي و افرحي يء بنت صهيون لني هءنذا اتي و اسكن في وسطك يقول الرب

اهلل المتجسد هو عمءنوئيل
نبوة عن تجسده لظهءر المحبة وليرتبط معهم بربءط بشري

سفر هوشع 00
 4 :00كنت اجذبهم بحبءل البشر بربط المحبة و كنت لهم كمن يرفع النير عن اعنءقهم و مددت
اليه مطعمء ايءه

سفر زكريء 01 :9
ْرِيم وا ْلفَرس ِم ْن أور َ ِ
ِ
ءلسالَِم لِأل َمِم،
يم َوت ْقطَع قَ ْوس ا ْل َح ْر ِبَ .وَيتَ َكلَّم ِب َّ
َوأَ ْقطَع ا ْل َم ْرَك َب َة م ْن أَف َا َ َ َ َ
شل َ
النه ِر إِلَى أَقَ ِ
وس ْل َ ِ
ءصي األ َْر ِ
ض.
طءنه م َن ا ْل َب ْح ِر إِلَى ا ْل َب ْح ِرَ ،و ِم َن َّ ْ
َ

ويكمل
 22 :7حتى جء القديم اليءم و اعطي الدين لقديسي العلي و بلغ الوقت فءمتلك القديسون
المملكة
فءبن النسءن الذي هو مع قديم اليءم الب
وابن النسءن له سلطءنء ومجدا وملكوتء لتعبده كل الشعوب وسلطءنه ابدي وهو يقدس تءبعينه
والب يعطي الدين لقديسي العلي اي ابن النسءن هو العلي لنه هو الذي قدسهم وهم يتعبدون له
لن ابن النسءن وقديم اليءم واحد

سفر ميخء 5
 2 :5امء انت يء بيت لحم افراتة و انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي
يكون متسلطء على اسرائيل و مخءرجه منذ القديم منذ ايءم الزل
فهو يشبه ابنء يهوذا ولكن مخءرجه واصله منذ ايءم الزل

سفر مالخي 3
 0 :3هءنذا ارسل مالكي فيهي الطريق امءمي و يءتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه و
مالك العهد الذي تسرون به هوذا يءتي قءل رب الجنود
وهنء الرب الله يتكلم عن انه سيرسل مالكه قدامه وهو يوحنء المعمدان الذي يهي الطريق
لمجيئ الرب والسيد الرب يءتي الي الهيكل وينفذ العهد الذي اتفق مع ابءؤهم عندمء كءن يظهر لهم
في صورة مالك الرب فهو وعد ابراهيم واسحءق ويعقوب وموسي وشعبه اسرائيل وجء ملئ الزمءن
ليتمم وعده بمجيؤه

وهو يءخذ جسد
نبوة عن مجيؤه من سبط يهوذا وتقيدمه لنفسه في اورشليم
مالخي 3

 2 :3و من يحتمل يوم مجيئه و من يثبت عند ظهوره لنه مثل نءر الممحص و مثل اشنءن
القصءر
 3 :3فيجلس ممحصء و منقيء للفضة فينقي بني لوي و يصفيهم كءلذهب و الفضة ليكونوا
مقربين للرب تقدمة بءلبر
 4 :3فتكون تقدمة يهوذا و اورشليم مرضية للرب كمء في ايءم القدم و كمء في السنين القديمة

سفر مالخي 3
 0 :3هءنذا ارسل مالكي فيهي الطريق امءمي و يءتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه و
مالك العهد الذي تسرون به هوذا يءتي قءل رب الجنود
وهنء الرب الله يتكلم عن انه سيرسل مالكه قدامه وهو يوحنء المعمدان الذي يهي الطريق
لمجيئ الرب والسيد الرب يءتي الي الهيكل وينفذ العهد الذي اتفق مع ابءؤهم عندمء كءن يظهر لهم
في صورة مالك الرب فهو وعد ابراهيم واسحءق ويعقوب وموسي وشعبه اسرائيل وجء ملئ الزمءن
ليتمم وعده بمجيؤه

سفر مالخي 4

 5 :4هءنذا ارسل اليكم ايليء النبي قبل مجي يوم الرب اليوم العظيم و المخوف
فهذه النبي يكون بروح ايليء

مكءن الميالد
سفر ميخء 5
 2 :5امء انت يء بيت لحم افراتة و انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي
يكون متسلطء على اسرائيل و مخءرجه منذ القديم منذ ايءم الزل
ويحدد بدقه انه يولد في بيت لحم

يعود من مصر
سفر هوشع 00
 0 :00لمء كءن اسرائيل غالمء احببته و من مصر دعوت ابني

نبوة عن التجربة في البرية
سفر زكريء 0 :3

طءن قَ ِءئم ع ْن ي ِم ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِه لِيقَ ِ
بَ ،و َّ
ءو َمه.
الر ِّ
الش ْي َ
َّام َمالَ ِك َّ
َوأ ََرِاني َيهو َ
ٌ َ َ
يم قَءئ ًمء قد َ
ش َع ا ْل َكءه َن ا ْل َعظ َ

يلقب بءلغصن
سفر زكريء 02 :6
ب ا ْلجن ِ
اسمهَ .و ِم ْن َم َك ِءن ِه َي ْنبت
ءل َر ُّ
ود قَ ِءئالً :ه َوَذا َّ
َو َكلِّ ْمه قَ ِءئالً :ه َك َذا قَ َ
صن » ْ
الرجل« ا ْلغ ْ
ب.
الر ِّ
َوَي ْب ِني َه ْي َك َل َّ

سفر زكريء 3
 8 :3فءسمع يء يهوشع الكءهن العظيم انت و رفقءؤك الجءلسون امءمك لنهم رجءل اية لني هءنذا
اتي بعبدي الغصن

سفر زكريء 7 :4
ِ
ِ
س ْهالً! فَي ْخ ِرج َح َج َر ال َّز ِ
ين:
َم ْن أَ ْن َ
اوَي ِة َب ْي َن ا ْل َه ِءت ِف َ
ت أَي َ
ءم َزربَّء ِب َل تَصير َ
ُّهء ا ْل َج َبل ا ْل َعظيم؟ أ َ
َم َ
ام ًة لَه».
ام ًةَ ،ك َر َ
َك َر َ

وهو ايضء كءهن
سفر زكريء 6
 03 :6فهو يبني هيكل الرب و هو يحمل الجالل و يجلس و يتسلط على كرسيه و يكون كءهنء
على كرسيه و تكون مشورة السالم بينهمء كليهمء

سفر هوشع 0
 01 :0لكن يكون عدد بني اسرائيل كرمل البحر الذي ل يكءل و ل يعد و يكون عوضء عن ان
يقءل لهم لستم شعبي يقءل لهم ابنء اهلل الحي

سفر هوشع 2
 23 :2و ازرعهء لنفسي في الرض و ارحم لورحءمة و اقول للوعمي انت شعبي و هو يقول انت
الهي
فهو يضم جميع الشعوب وتصبح شعبه ويقولوا له انت الهي

سفر يوئيل 2

 32 :2و يكون ان كل من يدعو بءسم الرب ينجو لنه في جبل صهيون و في اورشليم تكون
نجءة كمء قءل الرب و بين البءقين من يدعوه الرب

في مجيؤه يشرق ويشفي كثيرين
سفر مالخي 4
 2 :4و لكم ايهء المتقون اسمي تشرق شمس البر و الشفء في اجنحتهء فتخرجون و تنشءون
كعجول الصيرة

ويعطي سلطءن لتالميذه علي الرواح الشريرة
سفر مالخي 4
 3 :4و تدوسون الشرار لنهم يكونون رمءدا تحت بطون اقدامكم يوم افعل هذا قءل رب الجنود

ويغفر خطءيء
سفر ميخء 09 :7
َع َمء ِ
ط َءيءه ْم.
ق ا ْل َب ْح ِر َج ِميع َخ َ
ءم َنءَ ،وت ْط َرح ِفي أ ْ
َيعود َي ْر َحم َنءَ ،يدوس آثَ َ

اول كرازته تكون علي جبل ( الموعظه علي الجبل )
سفر ميخء 4
 2 :4و تسير امم كثيرة و يقولون هلم نصعد الى جبل الرب و الى بيت اله يعقوب فيعلمنء من
طرقه و نسلك في سبله لنه من صهيون تخرج الشريعة و من اورشليم كلمة الرب

يدخل علي اتءن وجحش ابن اتءن
سفر زكريء 9
 9 :9ابتهجي جدا يء ابنة صهيون اهتفي يء بنت اورشليم هوذا ملكك يءتي اليك هو عءدل و
منصور وديع و راكب على حمءر و على جحش ابن اتءن

يخونه بعد ان يءكل معه
سفر عوبديء 0
 7 :0طردك الى التخم كل معءهديك خدعك و غلب عليك مسءلموك اهل خبزك وضعوا شركء تحتك
ل فهم فيه

ويسلمه بثالثين من الفضة
سفر زكريء 00
 02 :00فقلت لهم ان حسن في اعينكم فءعطوني اجرتي و ال فءمتنعوا فوزنوا اجرتي ثالثين من
الفضة

ويشتري بهء حقل الفخءري
سفر زكريء 00
 03 :00فقءل لي الرب القهء الى الفخءري الثمن الكريم الذي ثمنوني به فءخذت الثالثين من
الفضة و القيتهء الى الفخءري في بيت الرب

وفي وقت خيءنته يهجره تالميذه
سفر زكريء 03
 7 :03استيقظ يء سيف على راعي و على رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت
الغنم و ارد يدي على الصغءر

سفر زكريء 03
 6 :03فيقول له مء هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بهء في بيت احبءئي

سفر ميخء 7
 01 :7و ترى عدوتي فيغطيهء الخزي القءئلة لي اين هو الرب الهك عينءي ستنظران اليهء الن
تصير للدوس كطين الزقة

والشمس تخفي شعءعهء

سفر عءموس 9 :8
 9 :8و يكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس في الظهر و اقتم الرض في
يوم نور

وتظهر مره ثءنيه في المسء
سفر زكريء 04
 7 :04و يكون يوم واحد معروف للرب ل نهءر و ل ليل بل يحدث انه في وقت المسء يكون
نور

يطعن في جنبه
سفر زكريء 02
 01 :02و افيض على بيت داود و على سكءن اورشليم روح النعمة و التضرعءت فينظرون الي
الذي طعنوه و ينوحون عليه كنءئح على وحيد له و يكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على
بكره

وبطعنه يصير جنبه ينبوع مفتوح
سفر زكريء 03
 0 :03في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحء لبيت داود و لسكءن اورشليم للخطية و للنجءسة

الشمس تخفي شعءعهء
سفر عءموس 5
 21 :5اليس يوم الرب ظالمء ل نو ار و قتءمء ل نور له

سفر زكريء 04
 6 :04و يكون في ذلك اليوم انه ل يكون نور الدراري تنقبض

وتحدث رعدة
سفر زكريء 04
 4 :04و تقف قدمءه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق فينشق جبل
الزيتون من وسطه نحو الشرق و نحو الغرب واديء عظيمء جدا و ينتقل نصف الجبل نحو الشمءل
و نصفه نحو الجنوب

يموت وفي اليوم الثءلث يقوم

سفر هوشع :6
 2 :6يحيينء بعد يومين في اليوم الثءلث يقيمنء فنحيء امءمه

يقوم وقت الفجر
سفر هوشع 6
 3 :6لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب خروجه يقين كءلفجر يءتي الينء كءلمطر كمطر متءخر يسقي
الرض

يرسل الروح القدس بعد صعوده
سفر يوئيل 2
 « 28ويكون بع َد ذلِ َك أ َِّني أَسكب ر ِ
ش ٍر ،فَ َيتََنبَّأ َبنوك ْم َوَب َنءتك ْمَ ،وَي ْحلَم شيوخك ْم
وحي َعلَى ك ِّل َب َ
ََ
ْ
َْ
ش َبءبك ْم ر ًؤى.
َحالَ ًمءَ ،وَي َرى َ
أْ
اإلمء ِ أَسكب ر ِ
 29وعلَى ا ْلع ِب ِ
وحي ِفي ِت ْل َك األَي ِ
َّءم،
يد أ َْي ً
ََ
ْ
َ
ضء َو َعلَى ِ َ

نبوة عن مجيؤه الثءني

سفر زكريء 04
 5 :04و تهربون في جوا جبءلي لن جوا الجبءل يصل الى اصل و تهربون كمء هربتم من
الزلزلة في ايءم عزيء ملك يهوذا و يءتي الرب الهي و جميع القديسين معك

والمجد هلل دائمء

