
ስለ ኢየሱስ 

ሁለም ነገሮች (በሰማይም ሆነ በምድር ፥ የሚታዩትም ሆነ የማይታዩት) በእርሱ(በኢየሱስ) 

ሇእርሱ ተፈጥረዋሌ።   ራእይ. 4:11   ቆሊስያስ 1:16 

እርሱ የማይታይ አምሊክ ምሳላ ነው።   ቆሊስያስ 1:15   ዕብራውያን 1:3 

ከፍጥረት ሁለ በፊት በኵር (pre-eminent ሁለንም ላልች ሌቆ የተሻሇ ሉነጻጸር የማይችሌ 

/ ወዯር የላሇው) ነው።   ቆሊስያስ 1:15 

እርሱ የእግዚአብሔር ክብር መንጸባረቅ ነው።   ዕብራውያን 1:3 

እርሱ ሁለን በስሌጣኑ ቃሌ ዯግፎአሌ።   ዕብራውያን 1:3 

እርሱ ከሁለ በፊት ነው።   ቆሊስያስ 1:17   ዮሐንስ 1:1 

ሁለም በእርሱ ተጋጥሞአሌ።   ቆሊስያስ 1:17   

 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ የእግዚአብሔር ስሞች 

ጠበቃ - 1ኛ ዮሐንስ 2:1   ስሇ እኛም በጸልት ሉያማሌድ ወትር በሕይወት ይኖራሌ 

ዕብራውያን 7:25 

ሁለንም የሚገዛ - ራእይ 1:8 

አሌፋና ዖሜጋ - ራእይ 1:8 

አሜን - ራእይ 3:14 

የእግዚአብሔር መሌአክ - ኦሪት ፍጥረት 16:7-13 

መሢሑ (የተቀባው) – መዝሙረ ዳዊት፥ መዝሙር 2:2 

ሐዋርያ - ዕብራውያን 3:1 

የእምነታችን ራስና ፈጻሚው - ዕብራውያን 12:2 

መጀመሪያውና መጨረሻው - ራእይ 21:6 

የነፍሳችን እረኛና ጠባቂ - 1ኛ ጴጥሮስ 2:25 



ቍጥቋጥ - ትንቢተ ካርያስ 3:8 

የሕይወት እንጀራ - ዮሐንስ 6:35 እና 48 

ሙሽራ - ማቴዎስ 9:15 

የእረኞች አሇቃ - 1ኛ ጴጥሮስ 5:4 

ክርስቶስ - ማቴዎስ 1:16 

የእስራኤሌ መጽናናት - ለቃስ 2:25 

የማዕኑ ራስ - ኤፌሶን 2:20 

ብርሃን (Dayspring)  - ለቃስ 1:78 (ከሊይ የመጣ ብርሃን ጏበኘን) 

መድኃኒት፥ ነጻ አውጪ (Deliverer) – ሮሜ 11:26 

በአሕዛብ ሁለ የተመረጠው - Haggai 2:7 

በር - ዮሐንስ 10:7 እኔ የበጎች በር ነኝ። 

አማኑኤሌ - ማቴዎስ 1:23  እግዚአብሔር ከእኛ ጋር 

መጨረሻው - ራእይ 21:6 

የሊሇም አባት - ትንቢተ ኢሳይያስ 9:6 

የታመነውና እውነተኛው ምስክር - ራእይ 3:14 

በኩራት - 1ኛ ቆሮንቶስ 15:23 

መሠረቱ የጸናው - ትንቢተ ኢሳይያስ 28:16 

ምንጭ - ትንቢተ ካርያስ 13:1 

የኃጢአተኞች ወዳጅ - ማቴዎስ 11:19 

የእግዚአብሔር ስጦታ - 2ኛ ቆሮንቶስ 9:15 

እግዚአብሔር - ዮሐንስ 1:1 

 

 



የእግዚአብሔር ክብር - ትንቢተ ኢሳይያስ 60:1 

መሌካም እረኛ - ዮሐንስ 10:11 

ትሌቅ እረኛ - ዕብራውያን 13:20 

መሪ - መዝሙረ ዳዊት፥ መዝሙር 48:14 

የቤተ ክርስቲያን ራስ - ቆሊስያስ 1:18 

ሉቀ ካህናት - ዕብራውያን 3:1 

የእስራኤሌ ቅደስ - ትንቢተ ኢሳይያስ 41:14 

የመዳን ቀንድ - ለቃስ 1:69 

እኔ ነኝ - ኦሪት ጸአት 3:14   ዮሐንስ 18:6 

ፈራጅ – ማቴዎስ 25:31-46 

የእስራኤሌ ንጉሥ - ማቴዎስ 27:42 

የነገሥታት ንጉሥ - 1ኛ ጢሞቴዎስ 6:15፤ ራእይ 19:16 

የእግዚአብሔር በግ - ዮሐንስ 1:29 (ፋሲካችን ክርስቶስ  - 1ኛ ቆሮንቶስ 5:7) 

ኋሇኛው አዳም - 1ኛ ቆሮንቶስ 

ሕይወት - ዮሐንስ 11:25 (John 1:4 በእርሱ ሕይወት ነበረች) 

የዓሇም ብርሃን - ዮሐንስ 8:12፤ ዮሐንስ 9:5 

ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ - ራእይ 5:5 

የጌታዎች ጌታ - 1ኛ ጢሞቴዎስ 6:15፤ ራእይ 19:16 

መምህር - ማቴዎስ 23:8 

መካከሇኛው - 1ኛ ጢሞቴዎስ 2:5 

መሢሕ - ዮሐንስ 1:41 

 

 



ኃያሌ አምሊክ - ትንቢተ ኢሳይያስ 9:6 

የሚያበራ የንጋት ኮከብ - ራእይ 22:16   2ኛ ጴጥሮስ 1:19 

ኦሜጋ - ራእይ 1:8 

ፈዋሽ - ማቴዎስ ወንጌሌ 9:12 

ገዥ (Potentate) - 1ኛ ጢሞቴዎስ 6:15 

ካህን - ዕብራውያን 4:15 

የሰሊም አሇቃ (Prince of Peace) - ትንቢተ ኢሳይያስ 9:6 

ነቢይ - የሐዋርያት ሥራ 3:22 

ማስተስሪያ - 1ኛ ዮሐንስ 2:2 

የሚያጠራ - ትንቢተ ሚሌክያስ 3:3 

ራባይ (ራቦኒ) - ዮሐንስ ወንጌሌ 1:49 

ቤዛ - 1ኛ ጢሞቴዎስ 2:6 

የሚቤዥ - ትንቢተ ኢሳይያስ 41:14   እርሱ ቤዛነቴ ነው 1ኛ ቆሮንቶስ 1:30 

አንጥረኛ - ትንቢተ ሚሌክያስ 3:2 

መሸሸጊያ - ትንቢተ ኢሳይያስ 25:4 

ትንሣኤ - ዮሐንስ ወንጌሌ 11:25 

ጽድቅ - ትንቢተ ኤርምያስ 23:6   እርሱ ጽድቄ ነው 1ኛ ቆሮንቶስ 1:30 

ዓሇት - ኦሪት ዳግም 32:4   1ኛ ቆሮንቶስ 10:4 

የዳዊት ሥር - ራእይ 22:16 

መስፍን (Ruler) – ማቴዎስ ወንጌሌ 2:6 

ቅድስና (Sanctification) - 1ኛ ቆሮንቶስ 1:30 ዕብራውያን 2:11 



መሥዋዕት - ኤፌሶን 5:2 

መድኃኒት አዳኝ - 2ኛ ሳሙኤሌ 22:47፤ ለቃስ ወንጌሌ 1:47 

ሁሇተኛው ሰው (Second Adam) – 1ኛ ቆሮንቶስ 15:47 

የአብርሃም ር - ገሊትያ 3:16 

የዳዊት ር - 2ኛ ጢሞቴዎስ 2:8 

የሴቲቱ ር - ኦሪት ፍጥረት 3:15 

ባሪያ - ትንቢተ ኢሳይያስ 42:1 

እረኛ - 1ኛ ጴጥሮስ 2:25 

ሴል (Shiloh) - ኦሪት ፍጥረት 49:10 

የዳዊት ሌጅ - ማቴዎስ ወንጌሌ 15:22 

የሰው ሌጅ - ማቴዎስ ወንጌሌ 18:11 

የሌዑሌ ሌጅ (Son of the Most High God) - ለቃስ ወንጌሌ 1:32  ለቃስ 1:35 

የተፈተነው፥ የከበረው፥ መሠረቱ የጸናው የማዕን ድንጋይ - ትንቢተ ኢሳይያስ 28:16 

የጽድቅ ፀሐይ - ትንቢተ ሚሌክያስ 4:2 

መምህር - ማቴዎስ ወንጌሌ 26:18 

እውነት - ዮሐንስ ወንጌሌ 14:6 

መንገድ - ዮሐንስ ወንጌሌ 14:6 

ጥበብ -  ምሳላ 8:12-36 1ኛ ቆሮንቶስ 1:30 

ድንቅ መካር - ትንቢተ ኢሳይያስ 9:6 

የእግዚአብሔር ቃሌ (ሥጋ ሆነ) - ዮሐንስ ወንጌሌ 1:1 

የወይን ግንድ - ዮሐንስ ወንጌሌ 15:1 

http://www.shekinahworship.com , http://hebrew4christians.com/ , http://free.messianicbible.com/ , 

http://www.levitt.tv/ , http://www.choothomas.org , http://www.thelordshour.com  

http://www.shekinahworship.com/
http://hebrew4christians.com/
http://free.messianicbible.com/
http://www.levitt.tv/
http://www.choothomas.org/
http://www.thelordshour.com/

