
 وسماق

 تاب المقدسكلا
 مص تادرس يعقوب ملطيقلا

 ائي الصغارنبأ
سوني ات دس، وقد زينته االبنة المباركةعيدكم الدولي أهديكم هذا القاموس المبسط لكتابكم المق يف
 .وحاتها الجميلةلب سوسن

 ١٩٧٩ القيامة المجيد ديع

 مص تادرس يعقوب ملطيقلا

 ائي الصغارنبأ
هندسة ميرفت برسوم حنا ملاد طبع هذا القاموس المبسط، وقد قامت عيالمسيحي أ لفأسبوع الط يف

 كما وضعت المصطلحات". فعل" على وزن ادة ترتيبه مستخدمة الحروف األبجدية حسب األفعالعإب

 .ن الرسوماتمضع الكثير وب د وديعجمأقام المهندس . نجليزية أمام البنودإلا

١٩٩٢طس سغأ



 The Fatherب آلا
 .المسيح ُسمع صوت اآلبد  عمايف* 

 .ي جثسيماني تحدث يسوع معهف* 

 )١١: ١؛ مرقس ١٧: ٣متى . (هللا هو أبونا الذي يحبنا، ويشتاق إلينا ويهبنا كل بركةا* 

 Adam مدآ
 .ق اهللا آدم اإلنسان األول، وأقامه في الجنة ليعمل فيهالخ* 

 )٣، ٢وين كت(. هبه حواء من جنبه لتعينهو* 

 Abrahamباء آلاهيم أب اربإ
 .راهيم أب جميع المؤمنينبا* 

 .ان محًبا إلضافة الغرباءك* 

 ) ٢٥-١٢تكوين . (دم ابنه الوحيد ذبيحة هللاق* 

 Absalomالوم شبأ
 .بن الثالث لداود والمحبوب لديهالا* 

 .اد معركة ضد أبيه وقُتل فيهاق* 

 )١٨ صموئيل ٢. (كاه داود الملك بمرارةب* 

  Abigail     لياجيبأ
 . دة حكيمة منعت داود النبي من أن ينتقم لنفسه من زوجهايس* 

 )٢٥ صموئيل ١. (زوجها داود بعد موت رجلهات* 

   Furnaceن الناروتأ
 . أصر ثالثة فتية أن يعبدوا إلههم ألقوهم في النارذإ* 

 )٣دانيال . (هر ابن اهللا في وسطهم وأنقذهمظ* 

  Enoch             وخ البارنخأ
 .ش في طاعة اهللا وشركة معه فأخذه اهللااع* 

 ) ويهوذا٥تكوين . (قال إنه سيأتي مع إليليا ويستشهداي* 

 Jordanردن ألا
 .ر في فلسطينظم نهعأ* 

 .بره يشوع مع الشعبع* 

 )٣متى(يه اغتسل نعمان واعتمد المسيح ف* 

 Jeremiahيا النبي مرإ
 .ن دائم البكاء من أجل شعبهاك* 

 .على التوبةم ن يحثهاك* 

 .نبأ عن السيد المسيحت* 

 . قرأ مراثيه يوم الجمعة العظيمةتُ* 



  Jericho          حايرأ

 .حول أسوارها، وفي اليوم السابع تهدمت أسوارهار الشعب مع الكهنة اس* 

 )٢يشوع . (جت راحاب الزانية وعائلتهان* 

 Estherير الملكة تسأ

 . أحشويروشةجوملكة الصغيرة زلا* 

 .قذت شعبها بحبها الصادق وصلواتها وأصوامها وشجاعتهاأن* 

 .ها سفر خاص بالعهد القديمل* 

 Isaacق حسإ

 .د إلبراهيم كوعد اهللالو* 

 .متاز بالطاعة، فلم يقاوم أباه عندما أراد تقديمه ذبيحةا* 

 ...) الخ٢١تكوين . (زوجته ان محًبا ألمه ولرفقةك* 

  Lion دسأ

 )٥: ٥رؤيا (سيح باألسد، ألنه يحمي أوالده من األعداء لمه السيد اشُّب* 

 )٨: ٥رس طب ١( .ّبه إبليس باألَسد، ألنه يفترس اآلخرينشُ* 

  Stephen     فانوسطسإ

 .د الشمامسة السبع، مملوء بالروح القدس والحكمةحأ* 

 )٧، ٦أعمال الرسل . (ي استشهاده رأى السماء مفتوحةف* 

   Ismael             اعيلمسإ

 .ن هاجر الجارية المصريةبا* 

 )٤غالطية . (شير إلى الوالدة حسب الجسد، وإسحق يشير إلى الوالدة حسب الروحي* 

  Isaiah  ياء النبيعشإ

 .بأ كثيًرا عن ميالد المسيح من العذراء وآالمه وقيامتهنت* 

 )٦إش . (اهد اهللا جالًسا على العرش وحوله السيرافيمش* 

 Ephesusس سفأ
 .ن بها هيكل أرطاميس العظيماك* 

 .شر بها بولس الرسول فهاج عليه الوثنيونب* 

 .تب رسالة إلى مؤمني أفسسك* 

 .ه األخيرة هناكضى الرسول يوحنا أيامق*

 Elishaشع النبي يلأ

 .ب روحين من إيليا ورأى صعودهلط* 

 .عادت الحياة إلى ابن الشونمية صالتهب* 

 )١٣، ٤، ٢ ملوك ٢. (لقبر قام ا عظامه فيتيمذ لمس إ* 

 Elisabethصابات يلأ



 .جة زكريا الكاهن الباروز* 

 .لدت يوحنا المعمدان في شيخوختهاو* 

 )١لو ". (أم ربي: "مريم فدعتهاارتها القديسة ز* 

  Onesimus  يموسسنأ

 .ن عبًدا لفليمون، سرقه وهرباك*

 .لتقى ببولس الرسول فتابا* 

 .لة من الرسولسافليمون بر ىلاد إع* 

 .م أسقفًاسي* 

 Ur الكلدانيين روأ

 .د إبراهيم ونشأ في أور الكلدانيينلو* 

 )١٥، ١١تكوين . (نعانرج منها طاعة هللا، وذهب إلى حاران ثم إلى كخ* 

  Jerusalem شليمروأ

 .نت تشير للحضرة اإللهيةاك* 

 .ين يصلي اليهود يتجهون إليهاح* 

 .كل العبادة وكل سليمانيه يها ُأقيمف* 

 ".أورشليم السماوية: "مز للسماءتر* 

 Jezebelابل الملكة زيإ

 .بدة للبعل، زوجة أخآب الملكاع*

 .غتصبت كرم نابوت وقتلتها* 

 )١٩، ١٨ ملوك ١. (اولت قتل األنبياء وإيلياح* 

 Elijahيا النبي ليإ

 .المطر داف المطر، وكانت الغربان تعوله حتى صلى فعقى فتولص* 

 .رك كيلة دقيق األرملة وكوز الزيتبا* 

 .رتفع إلى السماء في مركبة ناريةا* 

  Job ب البارويأ
 .ن يبارك اهللا أثناء تجاربه الكثيرةاك* 

 . ضعف خسائره كما ظهر لهعاد اهللاأ* 

 .تذكره الكنيسة يوم أربعاء البصخةت* 

 .فره يكشف عن رعاية اهللا وضعف الشيطانس* 

 Babylonل باب
 .وثنيين) جنوب بغداد(هل بابل  أناك* 

 .سروا شعب إسرائيل ويهوذاأ* 

 )١٨-١٦، ١٤رؤيا . (إلى الكبرياء" بابل"شير ت* 



  The Red Sea حر األحمربلا
 . بحر سوفميُس* 

 )١٥، ١٤خروج . (دهوبره اإلسرائيليون بقيادة موسى النبي، وغرق فيه فرعون وجنع* 

 Incenseر وخب

 . ال يستخدمها غير الكهنة وفي بيت الرب وحدهصةتركيبة خا هلنت اك* 

 )٨؛ رؤيا ٢٦ أخبار ٢. (ير البخور إلى الصالةيش* 

   Tower of Babylon     بابلجرب

 . يبنوا برًجا يصعدون إليه إذا تكرر الطوفاناد الناس أنرأ* 

 )١١تكوين . (لبل اهللا ألسنتهم فلم يكمل البناءب* 

  Wildernessةيرب

 . عاًما في برية سيناء وكان يعولهم٤٠ شعبه اه اهللاتأ* 

 .ي البرية تربى يوحنا المعمدانف* 

 .ي البرية ُجرب المسيح وغلبف* 

 Poolكة رِب

 . عاًما٣٨رب المفلوج بعد د بركة حسدا شفى النع* 

 )٩، ٥يوحنا . (سل األعمى عينيه في بركة سلوامغ* 

  Peter ديس بطرس الرسولقلا
 . فصار صياًدا للناسمكياًدا للسص انك* 

 .ى الرب في التجلّي، ودخل معه البستانرأ* 

 .نكر سيده، لكنه تاب فقبله الربأ* 

 .ستشهد مع الرسول بولس في روماا* 

   Patmosسمطب

 . ميالدية٩٤في الرسول يوحنا إلى جزيرة بطمس، على شاطيء آسيا الصغرى، عام نُ* 

 .ناك كتب سفر الرؤياه* 

  Balaamمبلعا

 .ب منه باالق أن يلعن شعب اهللا فرفض بل ذهب وباركهملط* 

 )٢٣، ٢٢عدد . (نع مكيدة فسقط الشعب في عبادة األصنامص* 

  Trumpet قوب

 .لفرح في األعياد ولالستعداد للحرب وفي تجليس الملوكستخدمت األبواق في لُأ* 

 .رب ومعه المالئكة بأبواقلأتي اي* 

 .راسج عنها باألةسيستعاضت الكنا* 

 Paulسول رلا سلوب ديسقلا

 .ن يضطهد الكنيسة بعنفاك* 



 .هر له الرب في طريق دمشقظ* 

 .دأ يكرز محتمالً الكثير حتى استشهد بروماب* 

  Bethel  إيلتيب
 .اك رأى يعقوب سلًما يصعد عليه المالئكة وينزلوننه* 

 )٣١، ٢٨تكوين . (عى الموضع بيت إيل، أي بيت اهللاد* 

 Bethlehem  لحمتيب
" بيت الخبز"اك ُدفنت راحيل زوجة يعقوب، وهناك ُولد داود؛ وفيها ُولد السيد المسيح، تعني نه* 

 )٢؛ متى ٥ميخا (

   Pilateطساليب
 .ًيان والًيا قاساك* 

 .لم المسيح لليهود رغم اعترافه ببراءته وتحذير زوجته لهس* 

 )٢٧ تم. (مح ليوسف أن يأخذ جسد السيدُس* 

  Belshazzarراصشليب
 .تخدم الملك بيلشاصر آنية الرب المقدسة في وليمة صنعها لعظمائهسا* 

 )٥دانيال . (هرت يّد انسان وكتبت نبوة بخراب مملكتهظ* 

  Ark of the Covenant وت العهدبات
 .وبان خاللهما يتحدث اهللاردوق خشبي يمثل حضرة اهللا، يظلله كانص* 

 .وعصا هرون ولوحا الشريعة وكتاب التوراةن  وعاء المتوبضع في التاُو* 

  Thomasا الرسولموت
 . اليوم الثامن من القيامة أراه السيد جراحاته حتى ال يشكيف* 

 .ًداأى جسد العذراء بعد موتها صاعر* 

 .ستشهد في الهند أثناء كرازتها* 

  Gabriel ائيل المالكربج
 .ًمافها ويعطيه يؤرسله اهللا لدانيال ليفسر له رأ* 

 )١؛ لوقا ٩، ٨دانيال . (ر زكريا بوالدة يوحنا كما العذراء بالتجسد اإللهيبشّ* 

  Gethemaneيمانيسثج
 .مع اآلبن السيد المسيح يتردد على البستان كثيًرا للحديث اك* 

 .ي البستان دخل السيد المعصرة وحدهف* 

 .ي البستان ُألقي القبض عليهف* 

  Golt شحج
 .ضعه فركب جحشًا عند دخوله أورشليم، ولم يركب فرًساوار السيد تأظه* 

 )٢١؛ متى ٩: ٩زكريا . (ن ذلك تحقيقًا لنبوة زكرياكا* 

  Feast of Dedication جديدتلا



 .يد التجديدشأ يهوذا المكابي عنأ* 

 .سمى أيًضا عيد األنوارُي* 

 .ية ننال التجديددالمعموب* 

 )٢٢: ١٠؛ يو ٥: ٢٠ية ثنت. (جديدةلا نمارس كل يوم الحياةل* 

  Gideon ونعدج
 .د القضاة مملوء غيرة على العبادة هللا ضد العبادة الوثنيةحأ* 

 )٨، ٧، ٦قضاة . (فض أن يقيمه الشعب ملكًار* 

  Golgotha لجثةجلا
 .رج أورشليم، هناك صلب ربنااخ* 

 ".جمجمة"أى " أقرانيون"سمى ي* 

 ". جلجثة"ح لحنًا جميالً مؤثًرا للغاية ويسمى سير دفن الماكذترنم الكنيسة أثناء تت* 

  Goliath اتيلج
 .د الجبابرة من جت الفلسطنيينحأ* 

 .ان يعّير الشعب ألنه لم يجد من يقف أمامه ليحاربهك* 

 )١٧ صمؤيل ١. ( بمقالع وقتله بسيفهربه داودض* 

 Galileeليل جلا
 .لب رسل السيد المسيح من الجليلغأ* 

 .وع أنه جليلييسرف ربنا ُع* 

 )٦٩: ٢٦متى . (ذ نشأ فيها، كما خدم هناكإ* 

  Transfiguration ي المسيحلجت
 .لى الرب أمام تالميذه بطرس ويعقوب ويوحنا على جبل تابورجت* 

 )٩مرقس . (ليا وتحدثا عن اآلالمهر موسى وإيظ* 

 Spyوس ساج
 .دعسل موسى إثنى عشر جاسوًسا إلى أرض المورأ* 

 )٢؛ يشوع ١تثنية . (اب الجاسوسين بأريحااحأت رخب* 

  Garden of Eden  عدنةنج
 .فردوس الذي أقامه اهللا لإلنسان قبل السقوط، وأقام فيه شجرة الحياةلا* 

 .ايانا، صار لنا فردوس أعظمذ دفع السيد المسيح ثمن خطإ* 

  Christ’s Advent ء المسيح يجم
 .، وليقدم ذاته ذبيحة عنابهن، لكي نحاسنء ابن اهللا إلينا كإاج* 

 .أتي إلينا على السحاب، لكي نشاركه أمجاده األبديةسي* 

 Veilب الهيكل اجح
 .ن للهيكل حجاب يفصل القدس عن قدس األقداساك* 



 .جابثناء الصلب انشق الحأ* 

 ".حامل أيقونات"م يعد لنا حجاب بل ل* 

 Anna أم صموئيل ةنح
 . وكانت ضرتها تعّيرها بسبب عقرهاا،قانة زوجهلأ نت محبوبة لدىاك* 

 )٢، ١ صموئيل ١. (تجاب اهللا لصالتها وأعطاها صموئيلاس* 

 Eveء اوح
 ".أم كل حّي"اء يعني وح* 

 .فصارت رمًزا للضعفلقت معينة آلدم لكنها أغرته على العصيان خُ* 

 .يسة مريم كرامتهادعادت ابنتها القأ* 

 Serpentية حلا
 .غواء حواء إلا الشيطانهمدتخسا* 

 .حية في زحفها على بطنها تشير إلى الشيطان الذي يخدعنا لنعيش أرضيينال* 

 .خلع الحية ثوبها في شيخوختها ليتجدد شبابهات* 

 Branzen Serpentية النحاسية حلا
 تاغموسى حية من النحاس على عمود في البرية كقول الرب؛ كل من يراها كان يبرأ من لدام قأ* 

 .الحية

 )١٦-١٤: ٣؛ يوحنا ٢١عدد . (نت ترمز للصليب واهب الشفاءكا* 

 Showbread الوجوه زبخ
 . خبز الفطير، يصنع كل سبت، ويقدم على مائدة الذهب ساخنًاوه* 

 .قدم اثنى عشر رغيفًاي* 

 )٣٠: ٢٥خروج . (خبز الوجوه، ألن المائدة أمام الرب دائًماسمى ُي* 

 Candace’s eunch كنداكة يصخ
 .ن وزيًرا لكنداكة ملكة الحبشة، أقيم على جميع خزائنهااك* 

 )٨أعمال الرسل . (من على يدّي فيلبس واعتمدآ* 

 Pentecost الخمسين موي
 .د األسابيع يقع في اليوم الخمسين من عيد الفصحيع* 

 ".عيد العنصرة"ي يوم الخمسين، ويسمى فّل الروح القدس على التالميذ ح* 

  Tabernacle االجتماع يمةخ
 .ن يجتمع فيها اهللا مع شعبهاك* 

 .حمل رموًزا كثيرة لكنيسة العهد الجديدت* 

 .نصب وسط الخيام عالمة حلول اهللاتُ* 

 .نقسم إلى قدس األقداس، قدس، دار خارجيةت* 

  Daniel ييال النبناد



 .ان يفسر أحالم الملك بشجاعةكطاه اهللا حكمة، فعأ* 

 . في جب األسود لكن اهللا حفظهقيلملك فُألل دفض التعبر* 

  David د النبيواد
 .ل جليات الجبار بمقالع بسيطتق* 

 .ان محًبا للصالة والتسبيح هللاك* 

 .م يقتل شاول الملك الذي كان يسعى لقتلهل* 

 .له جاء المسيحار ملكًا ومن نسص* 

  Debourah رة القاضيةوبد
 .نت نبية تقضي للشعباك* 

 )٥، ٤قضاة . (به ضد سيسرا وبعد النصر ترنمتحرباراق في  تقافر* 

  Tabret فوفدلا
 ".طبل اليد"هي نوع من الطبول يسمى و* 

 الخروج ؛٣١التكوين . (ستخدمت مع غيرها من اآلالت الموسيقية لمرافقة جوقات التسبيح للربُأ* 
١٥( 

  Damascusق شمد
 .صمة سوريا وأكبر مدنهااع* 

 )٩أعمال الرسل . (ول الطرسوسي فتحّول إلى المسيحيةشاهر الرب لظ االقرب منهب* 

  Diana ناايد
 .هة القمر الرومانيةلإ* 

: ٢٩أعمال . (انت مثاالً للعفة والبتولية، وعالمة للخصوبة، تصور كفتاة جميلة لها ثدي كثيرةك* 
٢٨( 

  Altar ذبحملا
 .الحقيقيةة يح الذبيحسمللمذبح كانت تقدم الذبائح التي تشير إلى ااى لع* 

 . العهد الجديد يقدم على المذبح ذبيحة المسيح كما تقدم صلوتنافي* 

  Rahab ابحار
 .رأة زانية من أريحا استضافت الجاسوسين وأنقذتهماما* 

 )٢يشوع . (جت هي وعائلتها عند هدم أريحان* 

  Rachel يلحار
 .مه سبع سنوات أخرىخد فخدعه؛ وةجوم يعقوب خاله البان سبع سنين ليأخذ راحيل زدخ* 

 )٣١ -٢٩تكوين . ( أم يوسف وبنيامينهي* 

  Ruth وثعار
 .ن اليهود يقرأون سفر راعوث في عيد الحصاد أو الخماسيناك* 

 .مّسكت بحماتها نُْعَمى ولم تفارقهات* 



 .لسيد المسيحن نسلها جاء ام* 

 Quaternionع أرباع من العسكر برأ
 .يقومون بحراسة المسجونين، أربع جنود نمبع مجموعات رأ* 

 )١٢أعمال الرسل . (موا بحراسة الرسول بطرسقا* 

  Raphael ائيل المالكفور
 .د رؤساء المالئكة السبعةحأ* 

 .افق طوبيا في رحلته، وكان سبب شفائهر* 

 ".ت اهللارأفا"وفائيل يعني ر* 

  Shephereds عاةرلا
 .اة أمناءرعبياءه من نأويًرا ما اختار اهللا خدامه، ثك* 

 .تع الرعاة الساهرون بالسجود للربتم* 

 ".الراعي الصالح"عى ربنا نفسه د* 

 Rebekahة قفر
 .تازت بحبها لخدمة اآلخرينما* 

 .معت صوت اهللا وذهبت كزوجة إلسحقس* 

 )٤٩، ٢٥، ٢٤تكوين . (حبت يعقوب أكثر من عيسوأ* 

  Chariot بةكرم
 .هر العظمة للملوكظا كما في م،بونت تستخدم في الحراك* 

 )٢ ملوك ٢. (د إيليا في مركبة ناريةصع* 

  The Holy Spirit وح القدسرلا
 .ح اهللا، األقنوم الثالثور* 

 .عمل لتجديدنا وتقديسنا وشركتنا مع الثالوث القدوس واتحادنا مًعاي* 

 .له في ّسر الميرون ساكنًا فينانان* 

  Rome  امور
 .ريق اليهود الذين حضروا يوم الخمسين ط أوالً عنةيحلت المسيبق* 

 .ز بها بولس الرسول واستشهد معه بطرس الرسولكر* 

 Zacckaeus العشار اكز
 .ن عشاًرا يجمع الضرائب بقسوةاك* 

 .امةشتاق أن يرى يسوع، فتسلق جميزة ألنه كان قصير القا* 

 )١٩لوقا . (نا يسوع ودخل بيتهبعاه رد* 

  Zacharias نهيا الكاركز
 .ن هو وأليصابات زوجته باّريناك* 

 .أى مالكًا وهو يكهن يبشره بميالد القديس يوحنا المعمدانر* 



 )١لوقا . (ذ لم يصدق صار صامتًا حتى والدة يوحناإ* 

  Sarahة راس
 .، زوجة إبراهيم"أميرة"رة تعني اس* 

  .فطردتهما ةرسببها تزوج إبراهيم هاجر وأنجبت إسماعيل، ثم عادت ساب *

 .دت إسحق ابن الموعد في شيخوختهاول* 

 Samaritan womanامرية سلا
 .س السيد المسيح وقت الظهر مع السامرية عند بئر يعقوبلج* 

 )٤يوحنا . (دثها عن خالصها فأحبته ونادت كل السامرية ليسمعوا لهح* 

   Queen of Sheba  ة سبأكلم
 . ءت إلى سليمان تطلب الحكمةاج* 

 . تسمع حكمته وتطلب خالصه- السالمكلم –يسة األمم التي جاءت إلى المسيحكنشير إلى ت* 

  Tribe طبس
 .ناء يعقوب االثنى عشر صاروا اثنى عشر سبطًابأ* 

 .كل سبط رئيس، وله مملكاتهل* 

 .ثيًرا ما انقسمت األسباط وتحاربتك* 

 Sodom & Gomorrahرة وم وعمودس
 .ا يشفعون فيهااًرأشخاص أبر رش يجد اهللا فيها عمل* 

 )١٨تكوين . (بب شّر سكانها أحرقها اهللا بالنار وصارت مثالًبس* 

  Palms فعس
 .سك به الشعب واألطفال، يلوحون به عند دخول المسيح أورشليممأ* 

 )٧رؤيا .(شير إلى النصرة، نمسك به في الحياة األبديةي* 

  Bishop فقسأ
 .ين وغير المؤمنينمنخالص المؤب ،سقف هو راعي الكنيسةألا* 

 )١؛ تيطس ٣ تيموثاوس ١. (نده القسوس والشمامسةيس* 

  Solomon مان الحكيميلس
 .ن داود، خلفه في الحكمبا* 

 .لب من اهللا الحكمة فنالهاط* 

 .نى هيكل الربب* 

 .ارته ملكة سبأ تطلب الحكمةز* 

  Susanna لعفيفةانة سوس
 .اهرةطو نت شابة متزوجة جميلةاك* 

 .ل شيخان أن يصنعا بها شًرا، فرفضت وعرَّضت حياتها للموتواح* 

 .نقذها الرب وقُتل الشيخانأ* 



 Mount of Sinai سيناء لبج
 . يوًما٤٠ى جبل سيناء تسلم موسى لوحي الشريعة بعد أن َصام لع* 

 )١٩ مل ١؛ ٢٠وج رخ. (رب إليه إيليا من إيزابله* 

  Cherubim اروبيمشلا
 .مائية، لكل شاروب ستة أجنحةلسالطغمات ا أحد* 

 . حاملوا العرش اإللهيهم* 

 .شترك معهم في التسبيحن* 

  Saul the King ل الملكواش
 .ل ملك ُأقيم على إسرائيلوأ* 

 )٣١، ١٥-١٣ صموئيل ١ (.دم ذبائح ومحرقات لما تأخر صموئيل النبي فأخذ اهللا منه المملكةق* 

  Saul of Tarsus ل الطرسوسيواش
 .ن فريسًيا، متعصًبا لليهوديةاك* 

 .ي اضطهاده للمسيحيين كان يظن أنه يخدم اهللاف* 

 .حّول إلى المسيحية وصار رسوالًت* 

 Fig Treeة التين رجش
 .وراق التين تستّر آدم وحواء بعد السقوطأب* 

 )٢٠-١٨: ٢١متى . (ها أوراق دون ثمرعن ربنا شجرة التين التي بل* 

 Samsonبار جلاون شمش
 ..ل أسًدا وأكل من العسل الذي أخرجه النحل الذي سكن فيهتق* 

 ...انت قوته في شعرهك* 

 )١٦-١٤قضاة . (سبب دليلة صار في مذلّةب* 

  Moneychangers رفةايص
 )١٢: ٢١متى . ( تجارةىل دخل ربنا الهيكل طرد الصيارفة، الذين حولوا بيت اهللا إذإ* 

  The cross ليبصلا
 .عالمة العارب ن الصلياك* 

 .مل الرب عارنا ودفع ثمن خطايانا بحمله الصليبح* 

 .ار الصليب موضوع فخرنا وخالصناص* 

  Samuel ئيل النبيومص
 .ع صوت الرب وهو طفل في الهيكل، وصار قاضًيا ونبًيامس* 

 .سح داود ملكًام* 

 .ة عن شعبهان دائم الصالك* 

  The Ten Plagues ربات العشرضلا



-٧خروج . ( قلب فرعون قاسًيا سمح اهللا بضربات متوالية حتى يترك شعبه يخرج للعبادةان كذإ* 
١٢( 

  Tobit يابوط
 ".اهللا طيب"يعني " بياوط* "

 .فر طوبيت يشمل قصة االبن طوبيا الذي رافقه المالك روفائيل وأعانه، كما شفى والدهس* 

  Roe بيظلا
 ".المج "في العبرية معناها" يبظ* "

 .بَّه المؤمن بالظبي، ألنه سريع الجري، يشير إلى الجهاد؛ وجميل الهيئة، يشير إلى عمل النعمةشُي* 

 Eliي الكاهن لاع
 .ن كاهنًا وقاضًيااك* 

. (يه فماتسهمل تربية ولديه فقتال في الحرب، وضاع التابوت من الشعب، وسقط عالي من كرأ* 
 ) صموئيل١

  Hebrew انيربع
 .أصيلي ي أي يهودنابرع* 

 .عي إبراهيم عبرانًيا ألنه عبر النهرُد* 

 ". إسرائيل"فضل اليهود تلقيبهم ي* 

 .للغة العبرانية إحدى اللغات الساميةا* 

 The Golden Calfجل الذهبي علا
 .سير من الشعوب عبدت العجل بسبب نفعه، وفي مصر عبدوا العجل أبيثك* 

 )٣٢ج ورخ. (بد اليهود العجل الذهبيع* 

  Lentils دسع
ع عيسو بكوريته ألخيه األصغر يعقوب بسبب أكلة عدس، وصار ذلك رمًزا لإلنسان المهتم اب* 

 .بالعالم عن البركة السماوية

  The lame عرجألا
 .سب الشريعة ُيمنع تعيين الكاهن األعرج، وال تقبل الحيوانات العرجاءحب* 

 .ذ عرًجاميشفى التال هموباس. ن يسوع على العرج فشفاهمحنت* 

 Ezraا الكاتب رزع
 .ن موظفًا في بالط امبراطور الفرس، أرتحششتا، ومستشاره في شئون اليهوداك* 

 .ان مخلًصا لشعبه، يعمل لصالحهمك* 

 .ان دارًسا للكتاب ومفسًرا لهك* 

 The Last Superشاء األخير علا
 . غفرانًا للخطايا وحياة أبديةمها جسده ودًمد في خميس العهد كعهد جديد مق السيد المسيحهامقأ* 

 . ذبيحة حب اهللا من أجلناهو* 



  The Upper Room ليةعلا
 . العلية أقيم أول قداس إلهي بواسطة السيد المسيح نفسهيف* 

 .ي العلية ظهر السيد لتالميذهف* 

 .هميي العلية حل الروح القدس علف* 

 Bushليقة علا
 .بةليقة ملتهع لر الرب لموسى في شكهظ* 

 )٣خروج . (ال للتجسد اإللهي، حيث حملت القديسة مريم نار الالهوت ولم تحترقمث* 

 Crist’s Baptismد المسيح امع
 .ل المسيح المياه فأعلنت السموات حقيقة بنوته وظهر الثالوث القدوسخد* 

 . هللا ونغلب الشيطانالل معموديته ننال العماد، فننال البنوةخ* 

 Emmanuel ليئنوامع
 ".اهللا معنا"انوئيل يعني مع* 

 .مجيء المسيح حلَّ ابن اهللا وسطنا ولم يعد غريًبا عناب* 

 .ّحد السماء مع األرضو* 

 Emmausاس ومع
 .ية قريبة من أورشليمرق* 

 .لطريق إليهااهر السيد المسيح يوم القيامة لتلميذين كانا سائرين في ظ* 

 )٢٤لوقا . (هبدثهما عن النبوات الخاصة ح* 

 The blind manعمى ألا
 .ح السيد عينْي المولود أعمى، إذ تفل على األرض ووضع طينًاتف* 

 ).٩يوحنا . (فتح اهللا عيون قلوبنا الداخليةي* 

 A Piller of a Cloudد السحاب ومع
 يفب، في النهار يظللهم، وة على شكل عمود سحاين اهللا يرافق شعب بني إسرائيل في البراك* 
 .كل عمود نور يرشدهم شالليل على

  A Pillar of Saltد ملحومع
 تطلعت امرأة لوط إلى سدوم وعمورة المحترقتين بالنار، ومال قلبها إلى محبة العالم صارت ذإ* 
 )١٩تكوين . (عمود ملح

  Esauوسيع
 ". شعر"سو معناه يع* 

 .اع َبكُوريَّته من أجل أكلة عدسب* 

 .ه فهربتل، فحاول قةكررق يعقوب منه البس* 



  Feastديع
تم اهللا بأعياد كثيرة، فيها يسبح الشعب اهللا بفرح، ويذكرون أعماله الخالصية، وعنايته المستمرة ها* 

 .بهم

  Ravensربانغلا
 .سل نوح غراًبا فلم يرجع، إذ وجد له مكانًا على الجثثرأ* 

 .مجاعةلا الخبز كل يوم أثناءب يطعم إيليا باللحم، واان الغرك* 

  Phariseesريسيونفلا
 .د ثالث طوائف يهودية كبرىحأ* 

 .هتمون بالكتاب وتفسيره حرفًياي* 

 .قفوا في وجه السيد المسيح، واتهموه ككاسر للسبت والناموسو* 

  Pharaohونعرف
 .ب لملوك مصرقل* 

 .رعون في القصر الملكيفربى موسى النبي بواسطة ابنة ت* 

 . موسىعم ان فرعون قاسًياك* 

  Passoverصحفلا
 ".عبور"م عبري معناه سا* 

 .ي عيد الفصح يتذكر الشعب عبورهم من أرض العبوديةف* 

 .لمسيح هو فصحنا به نعبر إلى األبديةا* 

  Philemonمونيلف
 ".محب"م يوناني معناه سا* 

 .عتنق المسيحية على يدْي بولس الرسول، وكان سخًياا* 

 .يموسسنأإليه رسالة مع رسل أ* 

  Phoebeييبف
 ".بهية"م يوناني معناه سا* 

 .انت شماسة الكنيسة في كنخريا، ميناء كورنثوس الشرقيةك* 

 .انت تهتم بخدمة الفقراء والغرباءك* 

  Cana of Galileeا الجليلناق
 ".مكان القصب"نا تعني اق* 

 .الجليل في بداية خدمته في عرس قانا ةنع السيد أول معجزص* 

 .يم من أجل المدعوينمر القديسة تعفشت* 

  Kissةلبق
 .ب إسحق من ابنه أن يقّبلهلط* 

 .بَّل أورشليم أبناء شعبهق* 



 .بَّلت المرأة الخاطئة قدمْي السيدق* 

 .ي الكنيسة نقبل بعضنا بعًضاف* 

  Centurionد المئةئاق
 .بط يرأس مئة عسكري في الجيش الرومانياض* 

 .يأمر المرض فيبرأ غالمهن  المسيح أديسلمئة من اللب قائد اط* 

  Rainbow قزحسوق
 .ف دائرة ملونة تحدثها أشعة الشمس على نقط الماء الساقطصن* 

 .المة ميثاق بين اهللا والناس أنه ال يهلكهم بطوفان آخر كما حدث في أيام نوحع* 

 Resurrectionمة ايق
 .يًضاأ نامتنا نحلقي) بداية(امة السيد المسيح باكورة يق* 

 . السيد المسيح لعازر أن يقوم فقامرمأ* 

 .صير في القيامة كمالئكة اهللان* 

  The Bibleتاب المقدسكلا
 .وي العهد القديم والعهد الجديدحي* 

 . سنة، ومع ذلك فيحمل روًحا واحدة١٦٠٠ستغرق كتابته ا* 

 .ة ولهجةغ ل١٠٠رجم إلى حوالي ت* 

  Scribesةبتك
 .دس ويفسرونه ويعلمون بهمقالكتاب ال نوة ينسخن الكتباك* 

 .تمي كثير من الكتبة إلى الفريسيينين* 

 .هتم الكتبة أيًضا بالتقليدا* 

  Crown of throneيل الشوكلكإ
 .ره الجند إمعانًا في تعذيب السيد المسيح، واستهزاًءا به كملك له إكليلفض* 

 .ذكرنا باللعنة التي سببتها خطاياناي* 

  Churchسةينك
 . المؤمنين وقد اتحدوا بالرأس يسوع المسيحعة جمايه* 

 .لكنيسة هي بيت المالئكةا* 

 .لكنيسة هي جسد المسيحا* 

  Canaanانعنك
 .نها ذّرية كنعان، ثم استولى عليها العبرانيون فيما بعدكس* 

 .عيت األرض المقدسة أو أرض الموعدُد* 

  Priestsةنهك
 .حن عملهم تقديم الذبائاك* 

 .دام اهللا، يرعون كنيسة المسيح، ويهتمون بخالص البشرية، بالتعليم والقدوة خلكهنة هما* 



 Corinthنثوس روك
 .صمة مقاطعة أخائية باليوناناع* 

 .شتهرت بالتجارة والخالعة أيًضاا* 

 .شّر بها الرسول بولس وزارها مرتينب* 

 .هلها رسالتينأتب إلى ك* 

  Levitesيونوال
 .رب، عوًضا عن أبكار الشعبالوي لخدمة ال صص سبطخت* 

 .نوا يحملون الخيمة وينصبوهاكا* 

 .هم مالبس خاصةل* 

  Lebanonاننبل
 ".أبيض"نان معناها بل* 

 .شتهرت بأشجار األرز والسرو، كانت جبالها مكسوة بالغاباتا* 

 .شير شجر األرز إلى التشامخي* 

  Lazarusزراعل
 .تيهأخمسيح هو ولا  بيت عنيا، أحبه السيدنم* 

 )١١يوحنا . (امه الرب من األموات بعد أربعة أيام من موتهأق* 

  The Law Tabletsّي الشريعةحول
 .تلم موسى النبي لوحْي الشريعة من اهللا مباشرةسا* 

 .ام موسى أربعين يوًما، استعداًدا الستالمهماص* 

  Lotطول
 .ألشرارا طستار لوط األراضي الخصبة، وسكن في سدوم وخا* 

 .رق اهللا سدوم وخرج لوط فارغ اليدينأح* 

  Lydiaيا بائعة األرجوانديل
 .نت مقيمة في مدينة فيلبياك* 

 )١٦أعمال الرسل . (بلت اإليمان على يد الرسول بولس، واستضافته هو ورفاقهق* 

  Marahةرام
 .ر حلًوا بواسطة موسى النبي بإلقاء شجرة فيهان بها ينبوع مّر صاك* 

 )١٥خروج . (لصليب الذي يحّول المّر حلًوا اير إلىشي* 

  Matthewديس متى العشارقلا
 .مه الوي يجمع الجبايةسا* 

 .حد االثنى عشر رسوالًأ* 

 .تب اإلنجيل الذي باسمهك* 

 .شَّر بين اليهود بالمسيحب* 



 Wise Menجوس ملا
 ".كهنة"مة فارسية تعني لك* 

 .ا ولبانًا ومًرا، عالمة ملكه وكهنوته وآالمههًبيح ذ المسديساء ثالثة منهم يقدمون للج* 

  Cities of Refuge الملجأندم
ن اهللا ست من مدن الالويين كمدن ملجأ يلجأ إليها القاتل خطأ، فال ُيقتل، إشارة إلى المسيح يع* 

 )٢١، ٢٠؛ يشوع ٦-٤: ٣٥عدد . (الذي نلجأ إليه  فيغفر خطايانا

  Marthaاثرم
 ". بةر "نيامية تعرأ مةلك* 

 .ت مريم ولعازرأخ* 

 )١١يوحنا . (نت تحب الخدمةاك* 

  Markس الرسولقرم
 .ريقي المولد، يهودي الجنسيةفأ* 

 .نقذ والده من األسد فآمن بالمسيحأ* 

 .شّر مع الرسول بولس وبرناباب* 

 .ل كاروز مصر وكاتب اإلنجيوه* 

  Maryم أخت لعازريرم
 .ا يسوعبند قدمْي رنع نت محبة للجلوساك* 

 .ا تذمرت مرثا أختها قال لها يسوع أنها اختارت النصيب الصالحمل* 

  Mariamم أخت موسىيرم
 .قبت سفط البردي الذي به الطفل موسى حتى أخذته ابنة فرعونار* 

 .عد عبور البحر األحمر سبحت الربب* 

 .ذمرت هي وهارون على موسىت* 

  Maryديسة مريم العذراءقلا
 . ليوسف النجاربةنت مخطواك* 

 .بلت البشارة بالحبل بالمسيحق* 

 .اشت بتوالً طاهرة نقيةع* 

 .لب صلواتها عناطن* 

  Mary Magdaleneم المجدليةيرم
. في صلبه ودفنه وعند القيامة: بتليت بسبعة شياطين أخرجهم السيد المسيح، فتبعته حتى النهايةاُ* 

 )٢٠؛ يوحنا ١٦؛ مرقس ٨لوقا (

  Anointingةحسم
 .نت المسحة بصب الزيت أو مسح الشيء بهاك* 

 .الكهنة واألنبياء والملوك: المسحة يتكرس األشخاص واألشياء هللاب* 



 .سحنا بالميرون ليسكن فينا روح اهللاُم* 

 Egypt رصم
 .يها التجأ السيد المسيح وأمه ويوسفلإ* 

 )١٩إشعياء . (مصر ببارك شعبهم هأ إشعياء عن إقامة هيكل للرب في أرضها، وأنبنت* 

  Malchusسخلم
 .دم رئيس الكهنة الذي قطع بطرس أذنه عندما قُبض على السيد المسيحاخ* 

 )١٨يوحنا . (حنن الرب عليه وشفاهت* 

  Melchizedek ي صادقكلم
 .همجسده ود: حة، إشارة إلى ذبيحة السيد المسيحيهن اهللا العلي الذي قدم خبًزا وخمًرا كذباك* 

 .باء قدم له العشورأب اآلم راهيإب* 

  Engelكالم
 .سل اهللا مالئكته لخدمتناري* 

 .شترك مع المالئكة في التسبيحن* 

 .كل واحد منا مالكه الحارسل* 

 .ي السماء نصير كالمالئكةف* 

  Mannaنالم
 .زله اهللا على الشعب من السماء ليعولهم في البريةنأ* 

 )٦وحنا ؛ ي١٦ج روخ. (سماويلا شير إلى المسيح الخبزي* 

  Mosesى النبيسوم
 .بى في قصر فرعونرت* 

 .أى الرب في شكل عليقة متقدةر* 

 .خرج الشعب من مصرأ* 

 .ستلم لوحي الشريعة من اهللا* 

  Michael the Archangelائيل رئيس المالئكةخيم
 .للشعب فه دانيال كحارسصو* 

 .حارب هو ومالئكته إبليس ويغلبهي* 

 )١٢؛ ورؤيا ١٠دانيال . (عشر من الشهر القبطيي الثاني  فعيِّد لهنُ* 

  Mangerدوذم
 .لد السيد المسيح في مزود للبقر، في بيت لحمُو* 

 .ير المذود إلى اختيار الرب أن يعيش فقيًرا لكي يأتي الكل إليهشي* 

  Nazarethرةصان
 .اصرة بشَّر المالك العذراءن اليف* 

 )٢؛ متى ٤، ١لوقا . (ث تربى السيد وترعرعة من مصر حيدسائلة المقعلاإليها عادت و* 



 Nebuchadnezerخذ نصر وبن
 .ك بابل، بسبب فتوحاته الكثيرة وعمرانه سقط في الكبرياءلم* 

 )٤دانيال . (صيب بجنون وصار كالثورُأ* 

  Prophetsياءبنأ
 .بأ األنبياء بأمور مستقبلةنت* 

حبته للبشر، آالمه، صلبه، قيامته، ته، ميالده، مهوال: لمسيحا صركزت النبوات حول شخت* 
 .صعوده

  Nehemiahيامحن
 .تم بشعبه وهو في السبيها* 

 .ام وصلى وجاهد حتى بنى أسوار أورشليم المتهدمةص* 

 .ه سفر باسمه في العهد القديمل* 

  Eagleسرنلا
 .لمسيحي يشير إلى القديس يوحناا الفن يف* 

يعلّم فراخه الطيران، لهذا يشير لالنطالق في معرفة اهللا ان، حاد البصر، ير سريع الط،احلق عالًيي* 
 .والسماء

  Naamanان السريانيمعن
 .ته إحدى جواري زوجته أن يذهب إلى أليشع النبي ليشفيهثح* 

 )١٤ -١: ٥ ملوك ٢. (ورة النبيشغتسل سبع مرات في األردن، فبرأ من برصه كما* 

 Noah حون
 . وسط أشراريش باًرا يعكان* 

 )٧، ٦تكوين . ( فلكًا ودخل فيه مع عائلته وحيوانات وطيور، ليخلصوا من الطوفانعصن* 

  Golden Candlestickنارة الذهبيةملا
 .ع اهللا تصميمها لموسى النبيضو* 

 )٢٥خروج . (حمل سبع سرج تشير إلى عمل الروح القدس الذي ينير الكنيسةت* 

 Nicodemusوديموس نيق
 .يالً، يسأله عن الميالد الثانيي، جاء إلى المسيح لريسف* 

 )١٩، ٧، ٣يوحنا . (افع عن المسيح وقام بدفنهد* 

  Abelيل الصديقباه
 .بن الثاني آلدم، راعي غنمالا* 

 )٤تكوين . (تله أخوه قايين بسبب الغيرة، ألن اهللا لم يقبل تقدمتهق* 

  Aaronن الكاهنوره
 .بيلموسى الن ربخ األكألا* 

 . الشعب من مصرترك معه في خروجاش* 



 )٧، ٦خروج . (دم كرئيس كهنة أربعين سنةخ* 

  Templeيكلهلا
 .وم مقام الكنيسةقي* 

 .نى سليمان هيكل اليهود العظيمب* 

 )٧ صموئيل ٢. (نبأ السيد المسيح عن خرابهت* 

  Herodودسريه
 .م لعدد كبير من حكام فلسطينسا* 

 )٢متى . (يرجع المجوس إليهأن يقتل المسيح، لكن لم ر ودس الكبيريهاد رأ* 

  Jesusعوسي
 .ر ابن اهللا إنسانًا من أجلنااص* 

 .بنا ومات من أجلناحأ* 

 .ام من األموات وصعد وسيأتي ليأخذنا معهق* 

  Joshuaع بن نونوشي
 .سس على أرض الموعدجت* 

 .خل األرض وقّسمهاد* 

 .ى ينتصرتح مر الشمس بالوقوفأ* 

  Jacobوبقعي
 .سو أخيهب من وجه عيره* 

 .أى سلًما نازالً من السماءر* 

 )٣٥-٢٧تكوين . ( أب االثني عشر سبطًاوه* 

  Judithديتوهي
 .وي سفر يهوديت إن شابة أرملة تقية أكدت لشعب اهللا أنه سينقذهم من األعداءري* 

 .ت امرأة صالة وتسبيح وتقوىانك* 

  Judahذاوهي
 .ط يهوذا للرئاسةسبتار اهللا خا* 

 )٣؛ لوقا ٥٠؛ قضاة ٤٩تكوين . (اود النبي، ومن نسله جاء السيد المسيحه خرج دمن* 

  Judah Iscariotذا االسخريوطيوهي
 .امه السيد المسيح أمينًا للصندوق حتى ال يعتاز إلى شيء، واهتم بهقأ* 

 .سيده مقابل ثالثين من الفضة انخ* 

 . يائًسارحتدم لكنه انن* 

  Johnديس يوحنا الحبيبقلا
 . السيد على جبل التجلي وفي بستان جثسيماني وعند الصليبفقار* 

 .تكأ على صدره في العشاء األخيرا* 



 .ب إنجيله والرؤيا ورسائله الثالثتك* 

  John the Baptistديس يوحنا المعمدانقلا
 .تكض مبتهًجا وهو جنينرا* 

 . للربقيرء كمالك يهييء الطاج* 

 . أجل الحق قدم رأسه للسيافنم* 

 .وضع أيقونته على حامل األيقوناتتُ* 

  Josephديس يوسف البارقلا
 .لم القديسة مريم كخطيبة ليحفظهاست* 

 .مأنه المالك أنها حبلى بالروح القدسط* 

 )٢، ١متى (. رب مع السيد المسيح وأمه إلى مصره* 

  Josephف بن يعقوبسوي
 . كعبدوهالذين باع هتب إخوحأ* 

 .ش طاهًرا وُسجن ظلًمااع* 

 .حب المسجونين فكّرمه اهللاأ* 

 )٥٠-٣٧تكوين . (نقذ مصر وعائلته من المجاعةأ* 

 Jonathanاثان نوي
 ".      يهوه أعطى"ناثان تعني وي* 

 )١٤ صموئيل ١. (حب داود الملك وحفظه من أبيه شاول الملك المتهورأ* 

  Jonahان النبينوي
 . الهروب من اهللاإلى نينوى لكي يتوب أهلها، لكنه أراد سله اهللارأ* 

 .قى في بطن الحوت ثالثة أيام، كمثال للسيد المسيح داخل القبرب* 

 .وم يونان يسبق الصوم الكبيرص* 

 حتوياتملا
 شالومبأ راهيمبإ مدآ بآلا

 ردنألا نوخخأ ون النارتأ يجايلبأ

 حقسإ تيرسأ يحارأ ميارإ

 عياءشإ يلماعسإ نوسافسطإ دسأ

 سيموسنأ يصاباتلأ يشعلأ سأفس

 ليايإ زابليإ رشليموأ روأ

 ورخب بحر األحمرلا بلاب وبيأ

 رس الرسولطب كةرب يةرب ج بابلرب

 لس الرسولوب قوب عاملب مسطب

 لشاصريب الطسيب ت لحميب ت إيليب



 سيماني ثج رائيلبج ماوت بوت العهدات

 جثةلج عوندج ديدجت شحج

 سوساج حسيلي المجت لجلي ياتلج

 ة أم صموئيلنح اب الهيكلجح يء المسيحجم جنة

 ز الوجوهبخ ة نحاسيةيح ةيح اءوح

 نيالاد مة االجتماعيخ م الخمسينوي يصخ

 شقمد وففد ورةبد وداد

 حيلار حابار بحذم انايد

 اةعر فائيلور بع أرابعرأ عوثار

 ماور روح القدسلا كبةرم قةفر

 مريةاس رةاس رياكز اكز

 فعس ومدس طبس كة سبألم

 ل سيناءبج سنةوس يمانلس قفسأ

 رة التينجش ول الطرسوسياش ول الملكاش روبيماش

 وئيل النبيمص صليبلا ارفةيص شونمش

 لي الكاهناع يبظ بياوط ضربات العشرلا

 رجعأ سدع ل ذهبيجع رانيبع

 قةليع يةلع عشاء األخيرلا رازع

 مىعأ واسمع انوئيلمع اد المسيحمع

 ديع سويع لحود ممع ابحسلود امع

 حصف عونرف يسيونرف انغرب

 لةبق نا الجليلاق بييف يمونلف

 كتاب المقدسلا امةيق س قزحوق ئد مئةاق

 عاننك يسةنك ليل شوككإ بةتك

 نانبل ويونال رنثوسوك نةهك

 ديايل طول حّي الشريعةول ازرعل

 ن الملجأدم وسجم ى العشارتم رةام

 )ىموس(يم رم )رلعاز(يم رم قس الرسولرم ثارم

 رصم حةسم يم المجدليةرم م العذراءمري

 منلا كالم كي صادقلم خسلم

 صرةان ودذم خائيليم سى النبيوم

 نسرلا مياحن بياءنأ وخذ نصربن

 قوديموسين منارة الذهبيةلا حون مانعن

 رودسيه كليه ونره بيلاه

 وديتهي قوبعي وعشي وعسي



 المعمدان انحوي حنا الحبيبوي وذا اإلسخريوطيهي وذاهي

         نانوي ناثانوي سف بن يعقوبوي ف الباريوس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


