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بيبليا 2012-2011/53-51

رئي�س التحرير

هناك عدد من المو�ضوعات حول الأناجيل المنحولة هو قيد الإعداد للطباعة.  1

هو  المنا�ضبة  هذه  في  خاطرنا  اإلى  يتبادر  ما  اأّول  اإّن 
الرابطة  اأع�ضاء  التزام  وعلى  تحّقق،  ما  على  اهلل  �ضكر 
يحّرروا  باأن  الأو�ضط  وال�ضرق  لبنان  في  الكتابّية 
مو�ضوعات المجّلة ب�ضخاِء حميٍد وَكَرٍم ل حّد له، الأمر 
الذي اأّمن توا�ضل �ضدورها ب�ضكل �ضبه منتظم. وهكذا، 
ومع مرور ال�ضنين، وبعد �ضدور خم�ضين عدًدا من مجّلة 
بيبليا، اأ�ضبحت هذه الأخيرة مرجًعا بيبليًّا فريًدا في اللغة 

العربّية.

ا، وت�ضهياًل لعمل قّراء الأعداد  وفي هذه المنا�ضبة اأي�ضً
الرابطة  ارتاأت  فيها،  والباحثين  المذكورة  الخم�ضين 
الكتابّية في لبنان واإدارة المجّلة اأن تو�ضع فهار�س لهذه 

الأخيرة، تتنّوع بتنّوع المرامي والخيارات.

والتي  الخم�ضين،  بيبليا  اأعداد مجّلة  فهار�س  تت�ضّمن 
�ضدرت ما بين العاَمين 1999 و2011، ما يلي: 

رّي المقالت، مع رقم  فهر�س الأعدد، واأ�ضماء محرِّ
العدد، و�ضنة ال�ضدور، وال�ضفحات.

فهر�س المو�ضوعات وفق الترتيب الأبجدّي، مع رقم 
العدد، و�ضنة �ضدوره، و�ضفحات المقال.

الآن،  حّتى  �ضدرت  بيبليا  مجّلة  من  عدًدا  خم�ضون 
والكاتبات  الكّتاب  من  كبيٌر  فريٌق  مو�ضوعاِتها  حّرر 
حوالى  اأنتجوا   ،91 عددهم  بلغ  والالهوتّيين  البيبلّيين 
اأدرجنا  بيبلّية،  لن�ضو�س  وتف�ضيًرا  مو�ضوًعا   568
ومع  كلمة،   1027 بلغت  التي  مفرداتها  باأهّم  جدوًل 
 7 وتفا�ضير  اأقوال  اإلى  تطّرقوا  كما  م�ضتّقاتها؛  منها  كلٍّ 
وتفا�ضير 4  اأقوال  واإلى  مقاًل،  في 60  الكني�ضة  اآباء  من 
م�ضاألة  وعالجوا  مقاًل،   30 في  القدماء  المف�ّضرين  من 
الغنو�ضّية  المنحولة في 17مقاًل1، والأناجيل  الأناجيل 
في 10 مقالت، وعر�ضوا م�ضمونها واأبدوا الراأي فيها؛ 
كما كتب رئي�س التحرير 50 افتتاحّية قّدم بها لمو�ضوع 
كلٍّ من الأعداد. كّل ذلك ياأتي بعد اأن كانت جريدة بيبليا 
قد قامت بجهد مماثل، وقبل اأن تتحّول في �ضنة 1999 

اإلى مجّلة بيبليا، اإثر قرار بذلك �ضدر في �ضنة 1998. 

مجّلة  اأ�ضدرت  �ضنة 1999  م�ضتهّل  في  الواقع،  في 
اإلى  بيبليا  تّم تحويل جريدة  اأن  بعد  اأعدادها،  اأّول  بيبليا 
مجّلة، ونْقِلها من دير �ضّيدة المعونات، حيث تّم تاأ�ضي�ضها 
على يد المرحوم الأب لوي�س خليفة، بال�ضتراك مع فريق 
كّلّية  اإلى  المقّد�س،  الكتاب  حقل  في  ائّيين  الأخ�ضّ من 
الالهوت الحبريّة في جامعة الروح القد�س، الك�ضليك، 

حيث تّم توطينها. 

ّاالفتتاحّية
حمًدا هلل على الح�صاد الوفير!

رئي�س التحرير
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اإدارَة مركز الن�ضر والتوزيع في الجامعة عينها، وكلَّ الذين 
عملوا على الطباعة والإخراج، والت�ضحيح، والتدقيق.

ختاًما، توؤّكد اإدارة مجّلة بيبليا على التزامها بموا�ضلة 
ورعايته،  الآب  اهلل  نظر  تحت  ور�ضالتها،  م�ضيرتها 
وبف�ضل جهود المحّررين ال�ضخّية التي ت�ضتحّق كلَّ ثناء 
وامتنان وتقدير، ومواظبة العاملين في مختلف قطاعات 
اإ�ضدارها، راجين اأن تكون خدمتنا هذه خدمَة َمن دعاه 
الخليقة  اإلى  ليحملها  الخال�ضّية  كلمَته  وا�ضتودعه  اهلل 
الحياة  للجميع  فتكون  الأر�س،  اأقا�ضي  وحّتى  كّلها 

وتكون اأوفر. 

الأبجدّي،  الترتيب  وفق  المقالت  ري  محرِّ فهر�س 
���ض��دوره،  و�ضنة  ال��ع��دد،  رق��م  م��ع  ومو�ضوعاتهم، 

و�ضفحات المقال.

فهر�س الن�ضو�س البيبلّية، التي تّمت معالجتها في هذا 
ال�ضدور،  و�ضنة  العدد،  رقم  مع  المقالت،  من  ذاك  اأو 

وال�ضفحات.

العدد، و�ضنة  القّدي�س بول�س، مع رقم  فهر�س ر�ضائل 
�ضدوره، و�ضفحات المقال.

فهر�س اآباء الكني�ضة، اإن كان هناك مقال عن اأحدهم، 
واإن كان هناك لأحدهم تف�ضير لهذا اأو ذاك من الن�ضو�س 
و�ضنة  العدد،  ورقم  المقال،  �ضاحب  ا�ضم  مع  البيبلّية، 

ال�ضدور، وال�ضفحات.

القدماء  ال��م��ق��ّد���س  ال��ك��ت��اب  ��رّي  م��ف�����ضِّ فهر�س 
ال�ضدور،  و�ضنة  ال��ع��دد،  رق��م  م��ع  ومو�ضوعاتهم، 

و�ضفحات المقال.

رّي  محرِّ واأ�ضماء  المنحولة،  الأناجيل  فهر�س 
المقالت، مع رقم العدد، و�ضنة ال�ضدور، وال�ضفحات.

نوّد اأن نغتنم هذه الفر�ضة لنعّبر عن العرفان بالجميل 
لأع�ضاء الرابطة الكتابّية في لبنان وفي ال�ضرق الأو�ضط، 
ولغيرهم من الباحثين والباحثات، على اإ�ضهامهم الحا�ضم 
البيبلّية  البحوث  في مجال  له  �ضابق  اإنتاٍج ل  تحقيق  في 
ا ونوًعا، اإلى جانب ما تنتجه الرابطة الكتابّية  العلمّية، َكمًّ
م�ضتوى  على  تعقدها  التي  موؤتمراتها  في  موؤلّفات  من 
ال�ضرق الأو�ضط، وفي اأيّامها البيبلّية على م�ضتوى لبنان، 
وبحوث،  مقالت  من  اأع�ضائها  من  العديد  ين�ضره  وما 
الأمر الذي �ضّكل التزاًما را�ضًخا بن�ضر كلمة اهلل وتف�ضيرها 
وتفعيلها، هو بذات الفعل التزاٌم تجاه الكلمة الذي �ضار 

ج�ضًدا وحلَّ بيننا.  

المجّلة  اإدارُة  ت�ضكر  باأن  ا  اأي�ضً يق�ضي  الواجب  اإّن 
المجّلَة،  ُت�ضِدر  التي  الك�ضليك،  القد�س،  الروح  جامعَة 
ت�ضكر  كما  والتوزيع؛  والن�ضر  الطباعة  نفقاِت  وتغّطي 

رئي�س التحرير
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4 فهار�س الأعداد

بيبليا 2011/52-51

 

: الأر�س هبة من اهلل جلميع الب�رش 

�س 22-21:

�س 34-33:
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5  فهار�س الأعداد

�س 17-7:

 : يتجّلى اإيمان بول�س بما تَ�َسلَّم واأمانته لما �َسلَّم 
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وجماعة  كورنت�سكورنيت�س
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  : قبل األَفي �سنة ُوِلَد لنا المخّل�س ي�سوع الم�سيح
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(ج 1)،
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(ج 2) 

المختلفة،

 



بيبليا 2012-2011/53-51

12 فهار�س الأعداد
 

لبنان يا قطعة �ضما
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.

 

عبارة "يوم الرب"؛



بيبليا 2012-2011/53-51

14 فهار�س الأعداد
 



بيبليا 2012-2011/53-51

15 فهار�س الأعداد

 

- "بيريت"،  العهد-الوعد،
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نبيل
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�س 15-9:
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�س 10-7.

؟؛ اأهّمّية "�ضماع
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بيبليا 2012-2011/53-51

22  فهار�س الأعداد

(theoria)

الكنز
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(contexte)

:�ضبب
اإطار كتابة الر�ضالة اإلى اأهل كورنت�س؛ بولي وكني�ضة كورنت�س؛ بول�س وفرحه.

(Ossuaire)

بول�س وكني�ضة كورنت�س؛ عزاء بول�س وفرحه.
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: قراءة التاريخ على نور الإيمان

حتديد الألفاظ
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: �سفر الق�ساة والتواجد الجغرافّي والدينّي ال�سعب
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كلمة "�ضوفط" في لغات اأخرى.
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: مباركة و�سالة و�سلوك في النور



بيبليا 2012-2011/53-51

29 فهار�س الأعداد
 

W

: جاء وب�ّسرنا بال�سالم

الدرا�ضة التحليلّية.

.
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  .

: اإعتالن �سّر الم�سيح والحياة به وفيه

ّ

 

  .

(sens réfléchi)
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:

والنزعة

  



بيبليا 2012-2011/53-51

34 فهار�س الأعداد
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: الرّب ياأتي ويخّل�سنا
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: ت�سالونيكي الأولى فاتحة ُكتُب العهد الجديد: قبول الب�سرى بفرح الروح القد�س

 

 

 

بول�س ي�ضكُر اهلل بال انقطاع (1: 2): التعميم وال�ضمولّية لدى بول�س، الإيمان والرجاء والمحّبة (اآ 2-3)،  البّر بالإيمان اأم بالأعمال؟، 
من عمل الإيمان اإلى ال�ضكران، تعب بمحّبة واحتمال برجاء؛ الختيار الإلهّي يتجّلى في التب�ضير بالإنجيل (1: 4-5)؛ اختيار اهلل هو فعل 

محّبة، "اإنجيلنا"؛ النتماء اإلى الكلمة والقتداء (1: 6)؛ الكلمة، دور القتداء واأهّمّيته؛ اأ�ضداء الإيمان (اآ 10-7).
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38 فهار�س الأعداد
  

 

: اإحراز مجد الرّب

عالقة الجماعة بالم�ضوؤولين، عالقة متبادلة بين الموؤمنين، ويحّثهم على خدمة اهلل المتوا�ضلة بالفرح وال�ضالة وال�ضكر، الحياة في الروح؛ 
تو�ضيات، فبف�ضل ذوق الإيمان، على الم�ضيحّي اأن ي�ضّلي، على الرعاة المكّر�ضين.
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الهالك  ابن  الإلحاد؛  رجل  ال�ضيطان  (avnomi,aj)؛  الإلحاد  (avpwlei,aj)؛  الهالك  ابن   ،(avnomi,aj) الإلحاد  (avpostasi,a)؛  الإرتداد 
اأو  ال�ضيطان  البحرّي،  الوح�س  الدّجال"،  و"الم�ضيح  الهالك"  "ابن  الرابع؛  الإنجيل  في  الجديد؛  العهد  في  الهالك  ابن  (avpwlei,aj)؛ 

المالك المعادي، الحاكم المتلّب�س ال�ضيطان، النبّي الدّجال.

 

الُبعد الرعوّي في 2 ت�س؛ التحري�س والت�ضجيع، التحري�س على الثبات، تحذير من الباطلة والبّطالين، القتداء بالر�ضول؛ التوجيهات الرعوّية 
ليومنا.
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40 فهار�س الأعداد

 

 

: عّزوا عّزوا �سعبي

 

 

ن�ّس اأ�ضعيا الثاني في ن�ضو�س العهد الجديد؛ الظهور الإلهّي الإ�ضكاتولوجّي؛ الخال�س ال�ضامل، عبد يهوه.

�ضكل الن�ّس؛ هيكلّية الن�ّس؛ الدرا�ضة التحليلّية؛ العبد، اأع�ضده، مختاري، جعلت، الروح، الحكم، الأمم، ل ي�ضرخ، الق�ضبة والفتيل، 
الأمانة، لن ي�ضعف ولن ينك�ضر، توراته، الجزر؛ الخال�ضة الالهوتّية؛ الخال�س العاّم، اأن اأرى ي�ضوع في كّل الب�ضر، الثقة في اأوان ال�ضّدة، 

الم�ضيرة ال�ضعبة، التم�ّضك بكلمة اهلل.

؛
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: هوذا عبدي الذي اأع�سده

 

, 

 

, 
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, 
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, 
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:
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.3-2

اأو معاداته (66: 24-18).

�س 3-2.

: �ضمفونّية الأ�ضفار المقّد�ضة، �ضمّو الكتاب

 

عطايا الم�ضيح على خيرات خ�ضرناها. 

اإبراهيم: اإبراهيم خليل اهلل، اإبراهيم ون�ضله، الرّب اأب لنا؛ يعقوب: اأبوك الأّول، اأنا اخترته، زرع يعقوب.
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اإىل

لكن

في الكري�ضتولوجّيا: دفاعه عن األوهّية الم�ضيح، دفاعه عن ب�ضريّة الم�ضيح؛ في ال�ضوتيريولوجّيا.
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: حْفظ وديعة الإيمان وح�ْسن تدبير الكني�سة
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الباطلة

: ُجِعْلُت لالإنجيل مناديًا ور�سوًل ومعلًِّما )جزء 2(
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(16-10 :1)

 

 

: اأّما اأنَت فقد اتّبْعَت تعليمي و�سيرتي واإيماني
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:
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: المعطيات الليتورجيّة في ر�سائل القّدي�س بول�س
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KARAPATA,

 

 

É
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é É é
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WEHBÉ,

TIMES NEW ROMAN
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)

؛ نبوءة مالخي والعهد الجديد
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اكت�ضاف مكتبة نجع حّمادي الغنو�ضّية؛ تاريخ الأناجيل الغنو�ضّية، هل الأناجيل الغنو�ضّية هرطوقّية؟؛ لكن َمن هو الغنو�ضّي؟؛ بماذا 
يوؤمن الغنو�ضّيون؟؛ فهم جديد للغنو�ضّية بعد نجع حّمادي؛ الأناجيل الغنو�ضّية.

 

(Sophia)
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كنز

؛ تحليل الم�ضمون.

بيبليا 2012-2011/53-51
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 ّ
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 كارال ،أيب حّنا
 .26-25( 2002) 51، "(5241آب  21-52بنغالور، ) لثةالبيان اخلتامّي للجمعّية العاّمة الثارابطة الكتابّية العاملّية، ال"

 روز، أيب عاد
 .13-15( 2005) 54، "كورنتس 2بولس والعهد القدمي يف "
 .25-52( 2005) 20 ،"(56-51قض )املرأة يف رواية مششون "
 .21-25 (2001) 25 ،"20-51: 5ة البيبلّية أللقاب املسيح يف قول اخللفّي"
 .52-53( 2001) 26 ،"55-5اخلوف من اهلل وخمافته يف أش "
 .26-25( 2001) 55 ،"11-10معاين الفداء يف أشعيا "
 .13-15( 2003) 51 ،"66-16وجه اهلل يف أشعيا "
 .26-25( 2002) 15 ،"به واملتجّذر يف تنشئتهعبولس الشغوف بش"
 .22-53( 2050) 11 ،"(6: 52خر ) من الكهنة يل مملكة نوأنتم تكونو"
 .60-11( 2050) 13 ،"إجنيل الناصرّيني"

(Soohia)



63

بيبليا 2012-2011/53-51

المحّررون ومو�سوعاتهم

 

 .52-23( 2055) 12 ،"(4-1: 53إر )تشبيهان حكمّيان يف اللعنة والربكة "
 .16-15( 2055) 10 ،"املشّققة اآلبار: 55: 2 إر"

 فادي ،أمحر
 .11-15( 2000) 4، "ة مسالبنان يا قطع"
 .15-52 (2005) 2 ،"واحلياة الكرامة ألجل املقّدس اليوم يف احلرب"

 روجيه ،أخرس
 .54-55( 2002) 11 ،"املصاحلة لدى مار بولس الرسول"
 كراباتا ،رينايإ

« Le rôle liturgique des femmes dans l’assemblée d’après st Paul (1 Co 11, 1-15 ; 14, 33-35) », 44 (2009)  
1-21. 

 جهاد ،(الـ) أشقر
 .51-55( 2000) 3، "(55-5: 1رو )التربير عربون اخلالص "

 نقوال ،أنتيبا
 .20-53( 5222) 5، "روح الفئوّية يف كورنتس"
 .22-53( 2000) 1، "(52-5: 62أش )زواج الرّب من شعبه "
 .25-55( 2000) 6، "(55-5: 4رو )الشريعة واحلياة حبسب الروح "
 .2-1( 2005) 55، "(22-5: 3صم  2)العهد من خالل الوعد؛ نبوءة ناتان "
 
 

 
 

 عبدو ،بدوي
 .51-55( 2005) 52، "البيبليا واملنمنمات األرمنّية"

 (البابا)عشر  السادس بندكتوس
 .6-1( 2003) 56، "االجتماعّية وعقيدته شخصّيته: الفم الذهيّب"
 .2-3( 2002) 15 ،"السينودس افتتاح قّداس يف عشر السادس بندكتوس البابا عظة"

   « Le rôle liturgique des femmes dans l’assemblée d’après st Paul (1 Co 11, 1-15 ; 14, 33-35) », 44  

   (2009) 1-21.
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 .55-55( 2002) 15 ،"السينودس قاعة يف عشر السادس بندكتوس البابا خطاب"
 15 ،"والالهوت التأويل بني اإلزدواجّية ختّطي الواجب من: السينودس يف عشر السادس بندكتوس البابا مداخلة"

(2002 )25-22. 
 .11-15 (2002) 15 ،"السينودس ختام يف عشر السادس بندكتوس البابا عظة"
 .11( 2002) 15 ،"املالئكّي التبشري صالة قبيل عشر السادس بندكتوس البابا كلمة"
 .33 (2002) 11 ،"عبادة ليتورجّية هو الفقراء حّب"

 جورج ،بو جريش
  .66-12( 2005) 55، "55-3: 4العهد يف عب "

 جوزف ،بو رعد
  .53-55( 2006) 52، "11-10العهد يف أشعيا "

 غايب ،بو مسرا
 .11-15( 2002) 56، "يعقوب ابن يوسف أخو يسوع"
 .23-21( 2005) 52، "صراع البعل، عشترة ويهوه يف سفر القضاة"
 .54-53( 2005) 20، "الشوفط عند الفينيقّيني"
 .11-15( 2001) 21، "أناشيد احلّب يف كتاب نشيد األناشيد ويف األدب السومرّي القدمي"
 .16-11( 2001) 21، "وسرجون األكادّي، طفولة متشاهبة موسى"
 .13-11( 2001) 23، "ألقاب وصفات مشتركة: آهلة أوغاريت ويهوه التوراة"

 هايدوستيان ،بول
 .20-52( 2005) 52، "للكتاب املقّدس والكنيسة األرمنّية اإلجنيلّية 5415ترمجة "
 

 
 

 يوحّنا ،تابت
 .34-35( 2002) 15، "(الثالث عشر -القرن الثاين عشر) بيت غازو املارويّنالولس يف ب"
 بولس ،(الـ) ورّيتّن
  .25-25( 2000) 3، "(6رو )احلياة يف املسيح "
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 ميالد ،(الـ) جاويش
 .10-13( 2001) 25، "(25-56: 2قول ) "األسرى"حيّرر األحرار  "حّر"أسري "
 .22-53( 2006) 22، "أبّوة تولد من رحم البشارة 52-5: 2تس  5"
 .63-65( 2003) 55 ،"َمن ُيدرك َمن؟: ، يسوع وبولس51-52: 5فل "
 .12-15( 2003) 56، "بولس الرسول بريشة يوحّنا الذهيّب الفم"
 .61-11( 2002) 15، "(53-52: 5مت  5)بولس إن اعترف "
 .61-12( 2050) 11، "ّيةئمعامل كهنوتّية يف الرسائل الرعا"
 

 
 

 خليل ،حايك
 .56-50( 2050) 11، "إىل صادوق وكهنوت بين الوّي وصواًلهارون "

 نبيل ،حبشي
 .12-13( 2005) 55، "(51-6: 5كو  2)بولس خادم العهد اجلديد "

 أنطوان ،حرب
 .22-21( 2000) 4، "دفُق ُحبِّ ومجاٍل وخري: لبنان والبيبليا"

 رىن رميون ،حريز
 .65-12( 2000) 4، "البيبلّية؟" ُلوز"هي " كامد اللوز"أليست "

 شارل ،حلو
 .3( 2000) 4، "جمُد لبنان"

 كليمنص ،حلو
 .65-13( 2001) 26، "انوئيل ملك العدل والسالمعّم: 2-5: 55أش "

 

 

 
 

 ميالد ،(الـ) جاويش
 .10-13( 2001) 25، "(25-56: 2قول ) "األسرى"حيّرر األحرار  "حّر"أسري "
 .22-53( 2006) 22، "أبّوة تولد من رحم البشارة 52-5: 2تس  5"
 .63-65( 2003) 55 ،"َمن ُيدرك َمن؟: ، يسوع وبولس51-52: 5فل "
 .12-15( 2003) 56، "بولس الرسول بريشة يوحّنا الذهيّب الفم"
 .61-11( 2002) 15، "(53-52: 5مت  5)بولس إن اعترف "
 .61-12( 2050) 11، "ّيةئمعامل كهنوتّية يف الرسائل الرعا"
 

 
 

 خليل ،حايك
 .56-50( 2050) 11، "إىل صادوق وكهنوت بين الوّي وصواًلهارون "

 نبيل ،حبشي
 .12-13( 2005) 55، "(51-6: 5كو  2)بولس خادم العهد اجلديد "

 أنطوان ،حرب
 .22-21( 2000) 4، "دفُق ُحبِّ ومجاٍل وخري: لبنان والبيبليا"

 رىن رميون ،حريز
 .65-12( 2000) 4، "البيبلّية؟" ُلوز"هي " كامد اللوز"أليست "

 شارل ،حلو
 .3( 2000) 4، "جمُد لبنان"

 كليمنص ،حلو
 .65-13( 2001) 26، "انوئيل ملك العدل والسالمعّم: 2-5: 55أش "
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 .12-54( 2002) 15، "إسطفاُنس يفتدي بولس"
 

 
 

 أدمون، خّشان
 .51-55( 5222) 5، "كورنتس 5ألقاب املسيح يف "
  .2-3( 2000) 6، "تعليمه وفَق اإلجنيلرسالة بولس إىل الرومانّيني عْرٌض ل"

 إلياس ،خليفه
 .16-15( 2002) 56، "(112†)ثيودورتس أسقف قورش املفّسر األنطاكّي "

 جاك ،خليل
 .10-13( 2001) 21، "ة يف العهد القدمي ويف بالد ما بني النهرينالنبّو"

 جورج ،خّوام
 .55-2( 2000) 3، "(1: 5رو )الطاعة هلل واإلميان به "
 .22-23( 2002) 56، "أنطاكيا منطلق الرسالة"
 .55-2( 2005) 54، "النوايا حسب القّديس بولس"
 .51-52( 2001) 25 ،"(25-51: 5أف )صالة على الطريقة الرسولّية "
 .25-25( 2001) 26، "1-2: 1أشعيا نيّب الرجاء، دراسة نقٍد نصّي ألشعيا "
 .26-25( 2001) 23، "رائيل ونصوص أوغاريتمنشأ التوحيد يف الكتاب املقّدس، ِشْرك إس"
 .21-25( 2006) 22، "بعثة تيموتاوس ؛1-5: 5تس  5"
 .6-1( 2006) 50، "ِنسَبُتها إىل بولس، مناسبتها، وطابعها البولسّيالرسالة الثانية إىل التسالونكّيني "
 .51-55( 2001) 55، "، مالحظات لغوّية وتفسريّية55-5: 10أش "
 .12-11( 2003) 55، ""ملوا خلالصكمإع"، 2:52 فل"
  .52-51( 2003) 51، "، ِبّر أورشليم62أش "
 .21-25( 2003) 56، "منهج الذهيّب الفم التفسريّي"

 بامسة ،(الـ) خوري
 .25-25( 5222) 2، "مفهوم األرض يف سفر يشوع بن نون"
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 .53-51( 5222) 5، "(50و 4كو  5)املسيح وذبائح األوثان "
 .14-11( 2000) 3، "(55: 51 – 5: 51رو )خوّي التعايش األ"
 .56-51( 2000) 4، "(55: 21سي ) "ارتفعت كاألرز يف لبنان""
 .15-12( 2005) 2، "القرب الفارغ... يف أّول أّيام األسبوع"
 .56-55( 2005) 55، "العهد يف اإلجنيل الرابع"
 .51-2( 2002) 55، "سبب حترير غالطية"
 .25-52( 2002) 51، "(1: 1غل ) "وًدا المرأةأرسل اهلل ابنه مول""
 .25-52( 2002) 56، "جتّذر باملسيح وتبشري به: مجاعة أنطاكيا"
 .21-25( 2005) 54، "(20: 1كو  2) "حنن سفراء املسيح""
  .10-13( 2005) 52، "(10-22: 55قض )ابنة يفتاح "
 .55-21( 2001) 26، "، نشيد الكرم3-5: 1أش "
 .21-51( 2001) 24، "أدبة األفراح اإلسكاتولوجّية أم مائدة دينونة؟، م4-6: 21أش "
  .52-21( 2006) 50، "(5: 2تس  2)اهلالك وَأْمر َمجيء ربِّنا يسوع املسيح واجتماِعنا لديه  ابن"
 .53-55( 2001) 55، "ة واألمومة يف أشعيا الثاينرمزّية الزواج واألبّو"
 .26-52( 2004) 52، "قًّاوأرامل ح... أرامل: 56-5: 1مت  5"
 .52-3( 2002) 15، "بولس الرسائل وبولس أعمال الرسل"
  .60-12( 2002) 12، "الوحي وكالم اهلل والكنيسة"

  .54-25( 2002) 16 ،"إجنيل احلقيقة"
 .42-12( 2002) 16،"إجنيل حبسب فيلّبس"

 نعمة اهلل ،(الـ) خوري
 .22-25( 5222) 5، "تنضّم إىل شعب اهللب راحا"
 .23-21( 5222) 5، "(55-5: 1كو  5)موقف مجاعة كورنتس من اخلاطئ "
 .52-53( 2000) 1، "دحسابات تاريخ زمن املسيح انطالًقا من امليال"
 .20-53( 2000) 3، "(25-52: 1رو )آدم واملسيح "
 .52-55( 2000) 4، "(53: 22أش ! )أليس عّما قليل يتحّول لبنان إىل الكرمل؟"
 .11-15( 2005) 2، "(51-52: 2مت )ترم شريعة السبت يسوع ال حي"
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 .12-15( 2005) 50، "العهد املختوم بالدم"
 .52-53( 2002) 55 ،"تواصل أم تطّور؟: املواضيع املشتركة بني غالطية ورومانّيني"
 6-1( 2002) 51، "إجنيل بولس يف الرسالة إىل أهل غالطية"
 .15-12، (2002) 56 ،"أنطاكيا يف تفاسري آبائّية سريانّية"
 .21-25( 2005) 53، "(أ56-51:6كو  2)اخلمس  ضالنقائ"
 .53-51( 2001) 22، "(52-53: 1)التناقض بني احلياة القدمية واحلياة اجلديدة "
 .12-52( 2001) 25، "(51-51: 2 قول)قدرة املسيح القائم من املوت "
 .12-52( 2006) 22، "االستعداد إىل حني عودة الرّب 55-5: 1تس  5"
 .60-14، (2006) 50، "عد اإلسكاتولوجّي يف الرسالة الثانية إىل تسالونيكيالُب"
 .25-52( 2006) 52، "أ، النشيد الثاين لعبد يهوه2-5: 12أش "
 .2-3( 2003) 55، "ّينيّبليّية للرسالة إىل الفخياخللفّية التار"
 .12-55( 2003) 56، "، العظة الثامنة(20-5: 1رو )شرح الذهيّب الفم لتربير إبراهيم باإلميان "
 .51-3( 2004) 54، "مدخل إىل الرسائل الرعوّية"
 .51-2( 2004) 52، "تيموتاوس وتنظيم العبادة: 51-55: 2مت  5"
 .15-53( 2050) 13، "إجنيل نيقودميس املنحول .نزول املسيح إىل اجلحيم"

 جرجس ،خوري
 .11-15( 2005) 55 ،"(53-51: 5 غل)العهد بني الوعد والشريعة "

 حّنا أديب ،خوري
  .15-15( 2005) 55، "العهد والشريعة يف غالطية"

 لويس ،(الـ) خوند
  .52-22( 5222) 5، "(3-5: 6كو  5) ومساعدة مصاحلة بل اإلخوة بني دعاوى ال"
 .11-52( 2000) 3، "(25-2: 52رو )مشروع حياة  ،توجيهات بولس إىل الرومانّيني"
  .61-65( 2005) 2، "(يوحّنا بولس الثاين)رّب يوُم ال"
 .24-25( 2005) 55، "يف العهد يتجّلى حوار اهلل املتواصل مع اإلنسان"
 .11-13( 2002) 55، "(3: 1غل )حّرّية وُبنّوة؛ ال َعبيد، بل أبناٌء وورثة "
 .50-3( 2002) 51، "ازدراء نعمة اهلل"
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 .12-52( 2005) 53، ""سيح هو خلق جديدمن هو يف امل": كو 2الُبعد اخللقّي يف "
 .20-53( 2005) 54، "(54 :55كو  2)املسيحّي مرآة الوجه اإلهلّي "
 .55-2( 2005) 20، "وصنع بنو إسرائيل الشّر يف عييّن الرّب"
  .12-56( 2001) 25، "(21-25: 1أف )االّتشاح بالطبيعة اجلديدة "
 .15-52( 2001) 22، "سسعالمات االتشاح بالطبيعة اجلديدة حبسب أف"
  .16-15( 2001) 25، "(5 :1 – 5 :5)قداسة املؤمنني "
  .51-55( 2001) 26، "شجب العبادة الشكلّية والنزعة الصنمّية يف أشعيا"
 .11-14( 2001) 24 ،"52-55لغة التنديد يف أش "
 .13-15( 2006) 22، "حثٌّ حول حياة اجلماعة 22-52: 1تس  5"
  .61-65( 2006) 50، "الونيكيتس 2 البعد الرعوّي يف"
 .65-13( 2003) 55، "ّر واحلّق، الِب55-5: 5فل "
 .54-51( 2004) 54، "تيطس وواجب التعليم يف الكنيسة"
 .31-35( 2004) 10، "العبودّية يف رسالة فيلمون"
 .62-13( 2055) 10، "(52: 54إر ) كلٌّ مّنا يعمُل بتصّلِب قلِبه الشّرير"
 

 
 

 جو ،دّكاش
 .20-55( 2004) 10، "األمانة للمسيح األمني: 55-4: 2مت  2"

 أنطوان ،دويهي
َـّا جتّلى لطف اهلل: 4-5: 5يت "  .11-15( 2004) 52، "مل

 عيسى دياب،
  .53-3( 5222) 2، "احلرام يف سفر يشوع"
 .15-15( 5222) 1، "(23-5: 2كو  5)عندما يتعارض احلّق والواجب يف خدمة املسيح "
 .50-23( 2000) 1، "اليوبيالت سفر"
 .53-55( 2005) 50، "مواثيق آباء إسرائيل مع جرياهنم"
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 .62-12( 2002) 55، "موقع الرسالتني إىل روما وإىل غالطية يف الالهوت املصلح"
 .51-55( 2002) 56، "نطاكّية يف خدمة بولسألدور الكنيسة الرسولّية ا"
 .53-51( 2005) 54 ،"تقال؟رؤيا، إحياء، أم ان: بولس يف الفردوس"
 .23-21( 2005) 20، "حبُّ مششون"
 .14-11( 2001) 22، "سسعامل األرواح يف أف"
 .12-55( 2001) 21، "اجلنس املقّدس يف حضارات الشرق األدىن القدمي ويف العهد القدمي"
 .10-55( 2006) 50، "(3: 2تس  2" )ألّن سّر اإلمث اآلن يعمل فقط إىل أن يرفع من الوسط الذي حيجز اآلن""
 .15-13( 2003) 51، "اخلليقة اجلديدة يف سفر أشعيا"
 .13-15( 2002) 12، "الباكر املسيحّي العصر ويف القدمي العهد شعب عند اهلل كلمة"
 

 
 

 متيلدا ،ساسني
 .30-63( 2005) 55، "العهد يف سفر الرؤيا"

 جوزف ،سّلوم
 .61-65( 2003) 53، "الذهيّب الفم العناصر البيبلّية والرعوّية عند يوحّنا"
 

 
 

 دوّلي ،شعيا
 .56-23( 2002) 51، "(5220مّتوز  6 - حزيران 23بوغوتا، )البيان اخلتامّي للجمعّية العاّمة الثالثة "
 .11-52( 2006) 52، "موت وجتلٍّ: النشيد الرابع لعبد يهوه املتأّلم: 52: 15 – 55: 12أش "
 .12-53( 2003) 55، "نياملسيُح مثاٌل للمؤمن ":لى ذاتهوأخ" .55-6: 2فل "
 .21-25( 2003) 51، "، إنتصار الرّب على الشعوب6-5: 65أش "
  .52-23( 2002) 15، "خلفّية مار بولس الثقافّية وتأثريها على أسلوبه الرسائلّي"

""

""
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 .11-54( 2002) 11، "لكنُت أفرح وأبتهج... لو أّن دمي ُيراق على ذبيحة إميانك وخدمته"
 أيوب ،شهوان

 .1( 5222) 5، "اهلل يتجّلى سّيَد األرض والتاريخ يف سفر يشوع بن نون"
 .1-5( 5222) 2، "سفر يشوع قيمة دينّية وروحّية هاّمة"
 .10-53( 5222) 2، "تفسري ابن الطّيب لسفر يشوع بن نون"
 .2( 5222) 5، "كو، يتجّلى وجه بولس النيّب 5يف "
  .11-11( 5222) 5، "ة بولس األوىل إىل الكورنثّينيتفسري ابن الطّيب لرسال"
 .5-2( 5222) 1، "حنو سنة اليوبيل العظيم، سنة احملّبة ورضى الرّب"
 .1( 5222) 1، ""لن ميكنه أن يرفس املهماز"َمن قرأها : الرسالة األوىل إىل الكورنثّيني"
 .6( 5222) 1، "وراء كتابة الرسالة وضع اجلماعة: كورنتس 5"
 .52-22( 5222) 1، "(55كو  5)يد احملّبة نش"
 .5-2( 2000) 1 ،"إّنها سنة اليوبيل العظيم: ألَفا سنة على التجّسد"
  .13-15( 2000) 1، "21سنة اليوبيل حسب ال "
 .6-2( 2000) 6، "(5: 5رو )بعٌض من هوّية بولس ِبَقَلِمه "
 .62-13 (2000) 6 ،"(يتبع) إىل الرومانّينيبولس لرسالة  بابن الطّيتفسري "
 .1-2( 2000) 3، "خلفّية املسرية من شاول اليهودّي إىل بولس املسيحّي"
 .62-61( 2000) 3، "(تابع) إىل الرومانّينيبولس لرسالة  ابن الطّيبتفسري "
 .1-2( 2000) 4، "رمزّية لبنان يف العهد القدمي"
 .1-2( 2005) 2، "جولة بيبلّية سريعة .يوم الرّب"
 .1-2( 2005) 50، "دعوُّون للشركة احلّقة يف العهدكّلنا م"
 .55-3( 2005) 50، "...، وال يعود يعّلم الواحد أخاهاسيعرفونين مجيًع"
 .5-2( 2005) 55، "العهُد والسالُم بالرّب يسوع"
  .36-35( 2005) 55، "(4: 3؛ 21: 5أع )دياتيقي يف أعمال الرسل "
 .2( 2005) 52 ،"دمالكنيسة األرمنّية بيبلّية حّتى ال"
 .11-15( 2005) 52، "منحول يف األرمنّية لة بولس الثالثة إىل القورنثّينيرسا"
 .3-5 (2002) 55، "21: 1و 54: 5يف غل  "البالد العربّية""

(ج 1)

(ج 2)
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 .5-2 (2002) 51 ،"(20: 2غل ) "، بل املسيح هو احلّي يّفلست أنا بعد احلّي""
 .15-52( 2002) 51، "...ل، وحّرّية، وإميانصليب، وإجني: الرسالة إىل الغالطّيني"
 .11-12( 2002) 51، "إىل الغالطّينيبولس لرسالة ابن الطّيب تفسري "
 .2( 2002) 51، "الرابطة الكتابّية العاملّية"
 .5-2( 2002) 56، "نداء ووعد: أنطاكيا والكتاب املقّدس"
 .10-51( 2002) 56، "مبادئه، أربابه وأثره: التفسري البيبلّي األنطاكّي"
 .60-11( 2002) 56، "جدد يف حقل الكتاب املقّدس ةدكاتر"
 .2( 2005) 53، "قورنتس رسولّية بامتياز 2رسالة "
 .1-2( 2005) 54، "بولس معّلم وقدوة: قورنتس 2"
 .60-15( 2005) 54، "الثانية إىل القورنثّينيبولس تفسري ابن الطّيب لرسالة "
 .6-2( 2005) 52 ،"سفر القضاة، جولة أفق"
 .1-2( 2005) 20، "ة أمانة بين إسرائيل موضوع موحِّد لسفر القضاةقّل"
 .60-12( 2005) 20، "سفر القضاةلتفسري ابن الطّيب "
 .5-2( 2001) 25، "رسالة بولس إىل أفسس وأهّم مواضيعها"
 .1-2( 2001) 22، "باحملّبة ُيبىن السالم"
 .56-51( 2001) 22، "حملة عاّمة: أف"
 .60-11 (2001) 22، "إىل األفسسّينيبولس لرسالة تفسري ابن الطّيب "
  .1-2( 2001) 25، "ي وأمّهّيتها الكريستولوجّيةقولّس"
 .51-55( 2001) 25، "ات، شكر وصالةعنوان وحتّي(: 52-5: 5قول )مقّدمة الرسالة "
  .55-22( 2001) 25، "(20-55: 5قول )أولوّية املسيح "
 .61-65( 2001) 25، "ّينيالطّيب لرسالة بولس إىل القولّستفسري ابن "
 .1-2( 2001) 21، "بالد الرافدين والكتاب املقّدس، ترابط ومتايز"
 .65-11( 2001) 21، "املوت واخللود يف بالد الرافدين ويف العهد القدمي"
  .1-2( 2001) 21، "أمرباطورّيات بالد الرافدين وبصماهتا على تاريخ إسرائيل واليهودّية"
 .32-62( 2001) 21، "مواقع ووجوه وأحداث على عالقة بالعهد القدمي. بالد الرافدين"
 .1-2( 2001) 26، "النيّب أشعيا حامل حكمة اهلل"

 

 .5-2 (2002) 51 ،"(20: 2غل ) "، بل املسيح هو احلّي يّفلست أنا بعد احلّي""
 .15-52( 2002) 51، "...ل، وحّرّية، وإميانصليب، وإجني: الرسالة إىل الغالطّيني"
 .11-12( 2002) 51، "إىل الغالطّينيبولس لرسالة ابن الطّيب تفسري "
 .2( 2002) 51، "الرابطة الكتابّية العاملّية"
 .5-2( 2002) 56، "نداء ووعد: أنطاكيا والكتاب املقّدس"
 .10-51( 2002) 56، "مبادئه، أربابه وأثره: التفسري البيبلّي األنطاكّي"
 .60-11( 2002) 56، "جدد يف حقل الكتاب املقّدس ةدكاتر"
 .2( 2005) 53، "قورنتس رسولّية بامتياز 2رسالة "
 .1-2( 2005) 54، "بولس معّلم وقدوة: قورنتس 2"
 .60-15( 2005) 54، "الثانية إىل القورنثّينيبولس تفسري ابن الطّيب لرسالة "
 .6-2( 2005) 52 ،"سفر القضاة، جولة أفق"
 .1-2( 2005) 20، "ة أمانة بين إسرائيل موضوع موحِّد لسفر القضاةقّل"
 .60-12( 2005) 20، "سفر القضاةلتفسري ابن الطّيب "
 .5-2( 2001) 25، "رسالة بولس إىل أفسس وأهّم مواضيعها"
 .1-2( 2001) 22، "باحملّبة ُيبىن السالم"
 .56-51( 2001) 22، "حملة عاّمة: أف"
 .60-11 (2001) 22، "إىل األفسسّينيبولس لرسالة تفسري ابن الطّيب "
  .1-2( 2001) 25، "ي وأمّهّيتها الكريستولوجّيةقولّس"
 .51-55( 2001) 25، "ات، شكر وصالةعنوان وحتّي(: 52-5: 5قول )مقّدمة الرسالة "
  .55-22( 2001) 25، "(20-55: 5قول )أولوّية املسيح "
 .61-65( 2001) 25، "ّينيالطّيب لرسالة بولس إىل القولّستفسري ابن "
 .1-2( 2001) 21، "بالد الرافدين والكتاب املقّدس، ترابط ومتايز"
 .65-11( 2001) 21، "املوت واخللود يف بالد الرافدين ويف العهد القدمي"
  .1-2( 2001) 21، "أمرباطورّيات بالد الرافدين وبصماهتا على تاريخ إسرائيل واليهودّية"
 .32-62( 2001) 21، "مواقع ووجوه وأحداث على عالقة بالعهد القدمي. بالد الرافدين"
 .1-2( 2001) 26، "النيّب أشعيا حامل حكمة اهلل"
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  .11-13( 2001) 26، "النور العظيمبزوغ : 6: 2 – ب25: 4أش "
 .36-66( 2001) 26، "52-5 عياشأل تفسري ابن الطّيب"
 .1-2( 2001) 23، "ة والسبعون الكتشاف أوغاريتالذكرى اخلامس"
 .15-55( 2001) 23، "أوغاريت والعهد القدمي، تفاعل ومتايز"
 .62-13( 2001) 23، "الطقوس الدينّية يف أوغاريت"
 .5-2( 2001) 24، "أشعيا النيّب أديب مبدع ومرسل غيور"
 .12-55( 2001) 24، "ويكون على رؤوسهم فرح أبدّي: 50-5: 51أش "
 .44-33( 2001) 24، "52-55 عياشأل تفسري ابن الطّيب"
 .5-2 (2006) 22، "تس شهادة رسول غيور وكنيسة ناشئة 5"
 .56-1( 2006) 22، "مزمور شكٍر هلل 50-2: 5تس  5"
 .12-11( 2006) 22، "2-5: 53بولس يف تسالونيكي حبسب أع "
 .64-66( 2006) 22، "كّينياألوىل إىل التسالونيبولس لرسالة  تفسري ابن الطّيب"
 .5-2( 2006) 50، "الرسالة الثانية إىل التسالونيكّيني واهتماماهتا"
 .12-15( 2006) 50، "أمانة للتقليد الرسويّل وثبات يف الدعوة اإلهلّية: 53 -55: 2تس  2"
 .36-31( 2006) 50، "تفسري ابن الطّيب لرسالة بولس الثانية إىل التسالونيكّيني"
 .2( 2001) 55، "نيّب الكلمة، والتعزية والعودة 11-10أش "
 .22-23( 2001) 55، "عبد يهوه وسيط اخلالص يف أشعيا الثاين"
 .5-2( 2006) 52، "، خروج جديد وحياة جديدة11-10أش "
 .22-25( 2006) 52، "أ، النشيد الثالث لعبد يهوه2-1: 10أش "
 .31-63( 2006) 52، "11-10 أش تفسري الطّيب، بن عبداهلل الفرج أبو"
 .31( 2006) 52، "شرح رّب يهوشع راحيم"
 .6-2( 2003) 55، "ّينيّبليبعض الهوت الرسالة إىل الف"
 .54-55( 2003) 55، "إىل مجيع القّديسني نعمة وسالم :2-5: 5فل "
 .22-42( 2003) 55، "رسالة بولس إىل أهل فيلّبيل بن الطّيباتفسري "
 .1-2( 2003) 51، "الكتاب ومعضالت الكتاب، هّوّية 66-16أشعيا "
  .56-3( 2003) 51، "نبوءة االنفتاح والشمولّية: 4-5: 16أش "
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 .23-53( 2003) 51، "ال سالم لألشرار بل للمتواضعني: 25: 13 – 2: 16أش "
 .2( 2003) 51، "وتبقى كلمة اهلل هي اليت ُتغين مفّسرها"
 .55-5( 2003) 51، "، بشرى بأزمنة جديدة65أش "
  .34-35( 2003) 51، "66-16 عياشألبن الطّيب اتفسري "
 .5-2( 2003) 56، "آباء الكنيسة والكتاب املقّدس"
 .45-35( 2003) 56، "الذهيّب الفم وعظاته ضّد اليهود"
 .1-2( 2003) 53، "يوحّنا الذهيّب الفم بولُس زمانه، خادٌم أمنٌي لكلمة اهلل"
  .42-33( 2003) 53، "للقّديس بولس الرسول مديح يوحّنا الذهيّب الفم"
 .1-2( 2004) 54، "رسول الرّب تلميٌذ أمني وراع صاحل: الرسائل الرعوّية"
  .50-52( 2004) 54، "مواجهة التضليل ونقل البشارة بأمانة: مهّمة تيموتاوس: 3-5: 5مت  5"
 .4-2( 2004) 52، "تعليم السليم واملعّلمون املضّللون يف الرسائل الرعوّيةال" 
 .61-65( 2004) 52، "رسالة بولس األوىل إىل تيموتاوسلابن الطّيب تفسري "
 .64-63( 2004) 52، "رسالة بولس إىل تيطسلبن الطّيب اتفسري "
 .6-2( 2004) 10، "الكتاب والتقليد والكنيسة :الرسائل الرعوّية"
 .15-23( 2004) 10، "أّما أنَت فاثبت على ما تعلَّمته: 53-50: 5مت  2"
 .62-61( 2004) 10، "أبرز موضوعاهتا: لمونيرسالة القّديس بولس إىل ف"
 .41-45( 2004) 10، "رسالة بولس الثانية إىل تيموتاوسلابن الطّيب تفسري "
  .46-41( 2004) 10، "رسالة بولس إىل فيلمونلابن الطّيب تفسري "
 .6-2( 2002) 15، "تولوجّيةروحانّية القّديس بولس الهوتّية ومسلكّية وإسكا"
  .26-32( 2002) 15، "القّديس بولس يف كتابات آباء الكنيسة اليونانّيني والالتني"
 .1-2( 2002) 12، "كالم اهلل يف حياة الكنيسة ،اجلمعّية العاّمة الثانية عشرة لسينودس األساقفة"
 .32-35( 2002) 12، "من الكرازة إىل الشراكة :حمورّية كالم اهلل يف رسالة الكنيسة"
 .1-2( 2002) 15، "الثبات يف كالم اهلل"
 .35-62( 2002) 15، "معلومات عاّمة: اجلمعّية العادّية الثانية عشرة لسينودس األساقفة"
 .1-2( 2002) 11، "يات الليتورجّية يف رسائل القّديس بولساملعط"
 .66-11 (2002) 11، "(51: 2 – 5: 4كو  2)مجع الترّبعات ألورشليم "
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 .3-2( 2050) 11، "كاهن على مثال يسوع"
 .4-2( 2050) 16، "الغنوصّية األناجيل"
 .551-505( 2050) 16، "إجنيل يهوذا يظهر بعد سبعة عشر قرًنا على اختفائه"
 .1-2( 2050) 13، "املنحوالت إبداع مسيحّي أصيل"
 .22-51( 2050) 13، "مقّدمات :القسم األّول إجنيل يعقوب التمهيدّي"
 .1-2( 2050) 14، "أسفار العهد اجلديد املنحولة شهادة على عصرها"
( 2050) 14، "نّص اإلجنيل، ونقده األديّب، ومقارنته مع نصوص بيبلّية قانونّية :، القسم الثاينإجنيل يعقوب التمهيدّي"

1-22. 
 .3-2( 2055) 12، "إرميا واملهّمة النبوّية الصعبة"
 .32-15( 2055) 12، "وَءة إرميانبلبن الطّيب ا تفسري"
 .1-2( 2055) 10، "قدوٌة للكنيسة يف خدمة الكلمة إرمياافتتاحّية، "
 .10-51( 2055) 10، "، إرميا نيبٌّ بكلمته وجبسده حّتى االستشهاد52-53، 50-1: 5 إرميا"

 ؤادجورج ف ،شهوان
 .65-11( 2004) 10، "(56-55آ )وأخوك  (52-4 آ)أونسيمس ابين : الرسالة إىل فيلمون"
 .56-55( 2055) 12، "(52-5: 54)إرميا واخلزَّاف "

 ماري لويز، شهوان
 .3-1( 5222) 5، "تصميم رسالة القّديس بولس األوىل إىل أهل كورنتس"
 .22-21( 2005) 2، "(51-52: 1تث )يوُم السبت "
 .12-52( 2005) 20، "(20قض )استعادة الكرامة يف املصفاة "
 .2-1( 2001) 25، "إىل من، ومىت، وأين ُكِتَبت الرسالة إىل األفسسّيني؟"
 .51-55( 2001) 22، "ّسيوكول سسالعالقة بني أف"
  .60-13( 2001) 25، "(3-5: 5كول )احلياة اجلديدة "
 .51-22( 2001) 21، "رحال موطن وحمّط: أور وحاران"
 .12-13( 2001) 21، "من حضارة عظيمة إىل قدوة يف التوبة: نينوى"
 .62-60( 2001) 24، "(51-2: 52أش )موقف أشعيا من نساء عصره "
 .10-13( 2006) 52، "، برأفة أبدّية رمحُتِك51-1: 11أش "
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 جنم ،شهوان
 .15-51( 2005) 52، "كتاب القراءات يف الكنيسة األرمنّية"
 .15-51( 2005) 52، "البيت غازو املارويّن"
 .51-55 (2002) 55، "(50: 5غل ) بولس عبُد يسوع املسيح"
 .21-25( 2002) 56، "(26: 55أع )يف أنطاكيا ُدعي التالميذ مسيحّيني للمّرة األوىل "
 .50-23( 2005) 53، "(56-2: 3كو  2)توبة أهل كورنتس سب فرح لبولس "
 .51-55( 2005) 54، "(55-5، 2-5: 5كو  2)حتّية القّديسني ومباركة اهلل "
 .55-22( 2005) 52، "(55-5: 1قض )نشيد دبورة "
 .50-21، (2001) 25، "(22-5: 5أف )القيامة واملصاحلة "
 .13-15( 2001) 24، "، نشيد شكران20-2: 54أش "
 .53-55( 2006) 52، "يالرّب املعّز: 56-52: 15أش "
 .32-62( 2003) 55، "، شكٌر على إعانة20-50: 1فل "
 .52-51( 2003) 51، "مزمور توبة: 25-5: 12أش "
  .11-51( 2003) 53، "(53القرن ) 62املعطيات البيبلّية يف نافور مار يوحّنا فم الّذهب حبسب خمطوط دير الشرفة "
 .11-15( 2004) 54، "اخلدم يف الكنيسة: 56-4 ،3-5: 5مت  5"
 .25-41( 2050) 11، "رتبة وضع اليد هبدف الرسالة والتنظيم الكنسّي"
 .61-65( 20050) 13، "ذات املصدر املنحول األعياد املرميّية"
 .61-12( 20050) 14، "الكتب املنحولة وتأثريها على الليتورجّيا الكنسّية"
 

 
 

 ميشال ،صقر
 .23-25( 2050) 11، "الكهنوت يف الكتاب املقّدس"

 ريتا ،صوايا
 .53-3( 2001) 21، "رواية اخللق بني اإلنوما إليش وسفر التكوين"
 

�ضبب
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 وسفي ،ضرغام
 .62-65( 2005) 52، "(25-52قض )قضّية جبعه "

 طوين ،ضو
 .51-55( 5222) 2، "أرحيا أقدم املدن الكنعانّية واألوىل يف الشرق"
 

 
 

 فؤاد ،(الـ) طبش
 .12-13( 2000) 4، "53رمزّية لبنان وأرزه يف حزقّيال "

 أنطوان ،طربيه
 .52-3( 2006) 50، "(50-1: 5تس  2)يوم الرّب العادل رجاٌء وانتظار "
 .50-23( 2003) 55، "، الثبات على النضال يف سبيل اإلجنيل50-23: 5فل "

 إيلي ،طوجبي
 .52-55( 2005) 53، "(52-3: 1 كو 2)لنا هذا الكنز يف آنية من خزف  إّن"
 .12-10( 2001) 25، "(21-53: 1أف )احلياة اجلديدة يف املسيح "
 

 
 

 مىن ،عبيد
 .50-2( 5222) 5، "(11-15: 25 يش)أمانة اهلل لكلمته "
 .51-55( 5222) 5، "(20-52: 6كو  5) "إّنكم لستم ألنفسكم""
 .56-55 (2000) 1 ،"اإلهلّية "كرامة اإلنسان"يوبيل "
 .22-21( 2000) 3، "(25-5: 50رو )خالص إسرائيل باملسيح وليس بالشريعة "
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 .16-11( 2005) 2، "(26: 20يو ) "جاء يسوع... وبعد مثانية أّيام""
 .24-23( 2002) 51، "(51-55: 1غل ) "مدعّوون إىل احلّرّية اإلهلّية""

 جان ،عّزام
 .56-51( 5222) 5، "(52-50: 1يش )األّول يف أرض كنعان  الفصح"
 .51-55( 2000) 3، "(21-55: 55رو )خالص األمم "
 .22-25( 2000) 4، "...ستأتني ،أّيتها العروس ،معي من لبنان"
  .10-55( 2005) 50، "والوعد، من القدمي إىل اجلديدالعهد "
 .15-52( 2002) 55 ،"(22: 5؛ 56، 20: 2غل )إمياُن املسيِح أساُس إمياننا "
 .51-55( 2002) 51 ،"(51-50: 5غل )من حكم اللعنة إىل بّر النعمة "
 .14-13( 2002) 56، "لوقيانوس األنطاكّي"
 .54-51( 2005) 53 ،"(53-51: 1كو  2)كّل شيء جديد "
 .55-55( 2001) 22 ،"(50-5: 2)القيامة واجملد منذ اآلن "
 .52-1( 2006) 52، "وجه اهلل ومشولّية اخلالص"
 .16-15( 2003) 51، "أشرق النور على أورشليم والفرح على مؤمنيها: 22-5: 60أش "
 .55-3( 2003) 53 ،"يوحّنا الذهيّب الفم، مثاين عظات يف املعمودّية"
 .11-52( 2050) 16، "يل توما الغنوصّيإجن"
 .55-2( 2055) 12، "قراءة يف سفر إرميا. العهد اإلهلّي والزواج"

 خليفة ماري ،اهلل عطا
 .23-21( 5222) 1، "(56-2: 55كو  5)املرأة والرجل أمام الرّب "
 .51-55( 2000) 1، "اليوبيل مسرية توبة ومصاحلة"
 .53-51( 2000) 3، "(4-5: 52رو )احلياة اجلديدة مع املسيح "
 .12-13( 2005) 2، "(50-2: 5رؤ )يوُم الرّب "
 .23-21 (2005) 50، "(53و 51تك )براهيم إالعهد بني اهلل و"

 إميل ،عقيقي
  .55-3( 2005) 2، "يوم السبت عند اليهود"
 .50-23( 2005) 54، "50: 22مدراش على تث ... 51: 6كو  2"

عطااهلل خليفة، ماري خليفة، ماري
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 .14-13( 2005) 20، "لقضاةإيشوعداد املروزّي وسفر ا"
 جان ،عقيقي

 .55-22( 2005) 55، "العهُد حوار"
 جان  ،وفرح ،فرحية، عقيقي

 .64-61( 2000) 4، "رمزّية انفتاح صور يف الكتاب املقّدس"
 باسيل ،ولهعّك

 .51-55( 2001) 21، "احللم يف األدب القدمي ملا بني النهرين"
 جورج ،عنتايب

 .22-23( 5222) 2، "اخلالصّي دور يشوع يف مشروع اهلل"
 .13-11( 5222) 1 ،"(2-5: 5كو  5) 5وجه بولس يف كورنتس "
 .62-61 (2050) 11، "صورة الكاهن يف رسالة القّديس يعقوب"

 جوين ،داعّو
 .52-56( 2001) 25 ،"(22-55: 2أف )صانع السالم بني اليهود واألمم : صليب املسيح"
 .51-2( 2050) 13، "طرسبإجنيل "

 جنيب ،عوض
 .65-15( 2003) 56، "بولس الرسول إىل رومية ةن لرسالِفْلاتأثري يوحّنا الذهيّب الفم على تفسري جان ك"

 أنطوان ،عوكر
 .26-21 (5222) 2 ،"(21يش )االحتفال بتجديد العهد : مجعّية شكيم"
 .10-52( 5222) 5، "(1-5: 56كو  5)من اهتمامات بولس مجع الترّبعات لفقراء أورشليم "
 .12-15( 2000) 1، "(أ22-51: 1لو )يسوع يف جممع الناصرة "
 .15-12( 2000) 6، "(25-2: 52رو )لتكن احملّبة بال رياء ضمن اجلماعة املسيحّية "
 .15-15( 2000) 3، "(25-55: 51رو )أولوّية العمل ضمن دينامّية الثالوث "
 .52-22( 2005) 50، "عهٌد لن ُينَقض 51-55: 55: إر"
 .2-3( 2005) 53، "(54: 5 ؛53: 2 كو 2)َمن يقدر أن يكون خادم العهد اجلديد؟ "
 .11-15( 2005) 52، "(55: 55 – 53: 50قض ... )قّصة بين جلعاد مع يفتاح"
 .51-55( 2001) 25، "(51-5: 5أف )نشيد رسالة أفسس "
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 .54-51( 2004) 52، "الكنيسة وسّر التقوى: 56: 5مت  5"
 دانيال ،عّيوش

 .52-2( 2002) 56، "اليهود يف إنطاكيا يف زمن العهد اجلديد"
 .3-1( 2005) 54، "بني تدوين بولس الرسول وحترير تالميذه جمموعة رسائل ؟ مرسالة واحدة أ كو 2هل "
 .53-51( 2005) 20، "روُح الرّب حيارب الظاملني: احلرب املقّدسة يف سفر القضاة"
 .25-25( 2001) 25، "55-5: 5 إعالن السّر املسيحايّن يف أف"
 .60( 2001) 25، "طوين معلوف .تقرير عن كتاب د"
 .11-15( 2001) 21، "م يف أدب بالد الرافدينالبار املتأّل"
 .25-52( 2001) 23، "مقاربات مسيث للعهد القدمي على ضوء العلوم األوغاريتّية"
 .55-23( 2003) 56، "55-56: 52العمل االجتماعّي يف عظات الذهيّب الفم على لو "
 .500-21( 2050) 16، "إجنيل يهوذا بني احلملة اإلعالمّية واحلقيقة العلمّية"
 .3-1( 2050) 13، "إجنيل مّتى املنحول"

 

 
 

 صونيا ،غصني
 .15-52( 2000) 4، "مياه لبنان دفُق خرٍي وبركٍة وحياة"

 عماد ،غميض
 .52-55( 2005) 55، "(23: 5لو )رمحة بعهد مقّدس "

 هادي ،غنطوس
 .51-22( 2003) 51، "الصوم احلقيقّي: 1-5: 14أش "
 

 
 

 يوسف ،فخري

 

 .54-51( 2004) 52، "الكنيسة وسّر التقوى: 56: 5مت  5"
 دانيال ،عّيوش

 .52-2( 2002) 56، "اليهود يف إنطاكيا يف زمن العهد اجلديد"
 .3-1( 2005) 54، "بني تدوين بولس الرسول وحترير تالميذه جمموعة رسائل ؟ مرسالة واحدة أ كو 2هل "
 .53-51( 2005) 20، "روُح الرّب حيارب الظاملني: احلرب املقّدسة يف سفر القضاة"
 .25-25( 2001) 25، "55-5: 5 إعالن السّر املسيحايّن يف أف"
 .60( 2001) 25، "طوين معلوف .تقرير عن كتاب د"
 .11-15( 2001) 21، "م يف أدب بالد الرافدينالبار املتأّل"
 .25-52( 2001) 23، "مقاربات مسيث للعهد القدمي على ضوء العلوم األوغاريتّية"
 .55-23( 2003) 56، "55-56: 52العمل االجتماعّي يف عظات الذهيّب الفم على لو "
 .500-21( 2050) 16، "إجنيل يهوذا بني احلملة اإلعالمّية واحلقيقة العلمّية"
 .3-1( 2050) 13، "إجنيل مّتى املنحول"

 

 
 

 صونيا ،غصني
 .15-52( 2000) 4، "مياه لبنان دفُق خرٍي وبركٍة وحياة"

 عماد ،غميض
 .52-55( 2005) 55، "(23: 5لو )رمحة بعهد مقّدس "

 هادي ،غنطوس
 .51-22( 2003) 51، "الصوم احلقيقّي: 1-5: 14أش "
 

 
 

 يوسف ،فخري
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 .23-21( 5222) 5، "(23: 6 – 55: 1يش )الظهور اإلهلّي وسقوط أسوار أرحيا : فتح أرحيا"
 .55-2( 5222) 5 ،"(25: 1 – 1: 5كو  5) الرسل خّدام املسيح"
 .55-55( 2005) 2، "(21: 554مز ) "...هذا هو اليوم الذي صنعه الرّب""

 داين ،فرام
 .15-15( 2000) 4، "55رموزّية األرز يف حزقّيال "

 فرحية، وعقيقي ،جان ،فرح
 .64-61( 2000) 4، "رمزّية انفتاح صور يف الكتاب املقّدس"

 بولس، (الـ) فغايل
 .51-55( 5222) 5، "الشمس والقمر يشهدان ألعمال الرّب"
  .25-25( 5222) 5، "أو جنون الصليب مة العاملكمة اهلل وحكح"
  .50-1( 2000) 1، "احلّج والعيد"
 .55-23( 2000) 6 ،"(54: 5رو ) "غضب اهلل ُيعلن من السماء""
 .11-15( 2000) 6، "حسب تفسري يوحّنا فم الذهب( 54: 5رو ) "غضب اهلل""
 .4-3( 2000) 3 ،"(يف تفسري مار أفرام 5رو )من إميان إبراهيم إىل إميان يسوع "
 .12-11( 2000) 3 ،"(50: 55رو ) "احملّبة ملء الشريعة""
 .55-2( 2000) 4، "أرُز لبنان ال خيضع إاّل للرّب"
 .13-11( 2000) 4، "وادي لبنان"
 .30-62( 2000) 4، "صرفت صيدا"
 .21-25( 2005) 2 ،"(21أش )العيد لدى رّب األكوان "
 .53-51( 2005) 2 ،"(55-50 :4نح ) "هذا اليوم يوٌم مقّدٌس للرّب""
 .11-15( 2005) 50، "رستّيا بني العهد والدمااإلفخ"
 .30-63( 2005) 50، "مجاعة قمران والعهد"
 54-51( 2005) 52، "البيبليا يف الكنيسة األرمنّية"
 .12-11( 2005) 52، "املنحوالت األرمنّية"
 .24-21 (2002) 55 ،"(2-5غل )بني بطرس وبولس "
 .66-65( 2002) 55، "إىل غالطية يف كنيسة إنطاكيةالرسالة "
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 .21-25( 2002) 51، "بني هاجر وسارة أو من العبودّية إىل احلّرّية"
 .14-11( 2002) 51، "الرسالة إىل غالطية يف إطار التفسري السريايّن"
 .53-51( 2005) 53، "السريايّن التراث يف الثانية كورنتس"
 .15-53( 2002) 51 ،"(5226/ 52/3-2كونغ، -هونغ)العاّمة الرابعة  البيان اخلتامّي للجمعّية"
 .11-15( 2002) 51، "الرابطة الكتابّية العاملّية تعقُد مجعّيتها العاّمة السادسة يف لبنان"
 .3-1( 2002) 56، "أنطاكيا واحلكم السلوقّي"
 .62-61( 2005) 53، "نشاطات جانبّيةاملؤمتر الكتايّب الثامن و إقليم الشرق األوسط -الرابطة الكتابّية"
 .12-12( 2005) 54، "كورنتس 2يوحّنا الذهيّب الفم والعظة األوىل يف "
 .11-15( 2005) 52، "جدعون واألدب اليهودّي القدمي"
 .63-65( 2005) 52، "جدعون خمّلص شعبه يف تفسري اآلباء"
 .3-1( 2005) 20 ،"سفر القضاة مسرية خالص"
 .55-22( 2005) 20، "(54-53قض )"ام مل يكن ملكويف تلك األّي""
 .56-51( 2005) 20، "أورجيانس والعظات"
 .11-15( 2001) 25، "أفرام السريايّن والرسالة إىل أفسس"
   .11( 2001) 25، "تقرير عن كتاب األب هادي حمفوظ"
 .14-16( 2001) 25، "يوحّنا الذهيّب الفم: عظات يف الرسالة إىل أفسس"
 .2-1( 2001) 22، "بني الكتاب املقّدس والتاريخ أفسس"
 .25-53( 2001) 22، "من هيكل أرتاميس إىل كنيسة أفسس"
 .15( 2001) 22، "تيودوريتس القورشّي والرسالة إىل األفسسني"
 .50-3( 2001) 25، "ة فيهااملدينة والتعاليم الضاّل: يكولوّس"
 .52-51( 2001) 25، "مدراش مسيحّي 20-51: 5 لوق"
 .2-1( 2001) 21، "تيامات، املياه اجلاحمة"
 .25-51( 2001) 21، "بابل زينة املمالك"
 .55-21( 2001) 21، "ملحمة غلغامش والطوفان"
 .15-12( 2001) 21، "شجرة احلياة وشجرة املعرفة"
 .64-65( 2001) 21، "سومر والسومرّيون"

 

 .21-25( 2002) 51، "بني هاجر وسارة أو من العبودّية إىل احلّرّية"
 .14-11( 2002) 51، "الرسالة إىل غالطية يف إطار التفسري السريايّن"
 .53-51( 2005) 53، "السريايّن التراث يف الثانية كورنتس"
 .15-53( 2002) 51 ،"(5226/ 52/3-2كونغ، -هونغ)العاّمة الرابعة  البيان اخلتامّي للجمعّية"
 .11-15( 2002) 51، "الرابطة الكتابّية العاملّية تعقُد مجعّيتها العاّمة السادسة يف لبنان"
 .3-1( 2002) 56، "أنطاكيا واحلكم السلوقّي"
 .62-61( 2005) 53، "نشاطات جانبّيةاملؤمتر الكتايّب الثامن و إقليم الشرق األوسط -الرابطة الكتابّية"
 .12-12( 2005) 54، "كورنتس 2يوحّنا الذهيّب الفم والعظة األوىل يف "
 .11-15( 2005) 52، "جدعون واألدب اليهودّي القدمي"
 .63-65( 2005) 52، "جدعون خمّلص شعبه يف تفسري اآلباء"
 .3-1( 2005) 20 ،"سفر القضاة مسرية خالص"
 .55-22( 2005) 20، "(54-53قض )"ام مل يكن ملكويف تلك األّي""
 .56-51( 2005) 20، "أورجيانس والعظات"
 .11-15( 2001) 25، "أفرام السريايّن والرسالة إىل أفسس"
   .11( 2001) 25، "تقرير عن كتاب األب هادي حمفوظ"
 .14-16( 2001) 25، "يوحّنا الذهيّب الفم: عظات يف الرسالة إىل أفسس"
 .2-1( 2001) 22، "بني الكتاب املقّدس والتاريخ أفسس"
 .25-53( 2001) 22، "من هيكل أرتاميس إىل كنيسة أفسس"
 .15( 2001) 22، "تيودوريتس القورشّي والرسالة إىل األفسسني"
 .50-3( 2001) 25، "ة فيهااملدينة والتعاليم الضاّل: يكولوّس"
 .52-51( 2001) 25، "مدراش مسيحّي 20-51: 5 لوق"
 .2-1( 2001) 21، "تيامات، املياه اجلاحمة"
 .25-51( 2001) 21، "بابل زينة املمالك"
 .55-21( 2001) 21، "ملحمة غلغامش والطوفان"
 .15-12( 2001) 21، "شجرة احلياة وشجرة املعرفة"
 .64-65( 2001) 21، "سومر والسومرّيون"

 

 .21-25( 2002) 51، "بني هاجر وسارة أو من العبودّية إىل احلّرّية"
 .14-11( 2002) 51، "الرسالة إىل غالطية يف إطار التفسري السريايّن"
 .53-51( 2005) 53، "السريايّن التراث يف الثانية كورنتس"
 .15-53( 2002) 51 ،"(5226/ 52/3-2كونغ، -هونغ)العاّمة الرابعة  البيان اخلتامّي للجمعّية"
 .11-15( 2002) 51، "الرابطة الكتابّية العاملّية تعقُد مجعّيتها العاّمة السادسة يف لبنان"
 .3-1( 2002) 56، "أنطاكيا واحلكم السلوقّي"
 .62-61( 2005) 53، "نشاطات جانبّيةاملؤمتر الكتايّب الثامن و إقليم الشرق األوسط -الرابطة الكتابّية"
 .12-12( 2005) 54، "كورنتس 2يوحّنا الذهيّب الفم والعظة األوىل يف "
 .11-15( 2005) 52، "جدعون واألدب اليهودّي القدمي"
 .63-65( 2005) 52، "جدعون خمّلص شعبه يف تفسري اآلباء"
 .3-1( 2005) 20 ،"سفر القضاة مسرية خالص"
 .55-22( 2005) 20، "(54-53قض )"ام مل يكن ملكويف تلك األّي""
 .56-51( 2005) 20، "أورجيانس والعظات"
 .11-15( 2001) 25، "أفرام السريايّن والرسالة إىل أفسس"
   .11( 2001) 25، "تقرير عن كتاب األب هادي حمفوظ"
 .14-16( 2001) 25، "يوحّنا الذهيّب الفم: عظات يف الرسالة إىل أفسس"
 .2-1( 2001) 22، "بني الكتاب املقّدس والتاريخ أفسس"
 .25-53( 2001) 22، "من هيكل أرتاميس إىل كنيسة أفسس"
 .15( 2001) 22، "تيودوريتس القورشّي والرسالة إىل األفسسني"
 .50-3( 2001) 25، "ة فيهااملدينة والتعاليم الضاّل: يكولوّس"
 .52-51( 2001) 25، "مدراش مسيحّي 20-51: 5 لوق"
 .2-1( 2001) 21، "تيامات، املياه اجلاحمة"
 .25-51( 2001) 21، "بابل زينة املمالك"
 .55-21( 2001) 21، "ملحمة غلغامش والطوفان"
 .15-12( 2001) 21، "شجرة احلياة وشجرة املعرفة"
 .64-65( 2001) 21، "سومر والسومرّيون"

الأف�ض�ضّيين
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 . 50-1( 2001) 26، "اإلطار التارخيّي لسفر أشعيا األّول"
 .61-65( 2001) 26، "3-6، تفسري أش إيشوعداد املروزّي"
 .50-1( 2001) 23، "أوغاريت، اجلغرافيا والتاريخ"
 .16-12( 2001) 23، "اإلله بعل يف نصوص التوراة ويف األدب األوغارييّت"
 .52-21( 2001) 24، "، ليتورجّيا يف هناية احملنة55أش "
 .62-64( 2001) 24، "ألشعيايوحّنا الذهيّب الفم وتفسريه "
 .35-30( 2001) 24، "تيودوريتس القورشّي وشرح أشعيا"
 .36-31( 2001) 24، "إيشوعداد املروزّي يشرح أشعيا"
 .62-65( 2006) 22، "أفرام السريايّن، يف الرسالة األوىل إىل تسالونيكي"
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 .61-65( 2005) 50، "العهد إرادة اهلل اخلالصّية يف التاريخ"
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 .51-2( 2005) 52 ،"أرمينيا يف الكتاب املقّدس"
 .24-23( 2005) 52، "الكتاب املقّدس حياة الشعب األرميّن"
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 .23-21 (2001) 25 ،"(20: 5 قول) الشاملة الكونّية املصاحلة"
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 جوزف موّنس،
 .21-52( 2001) 21، "السؤال وقلق البدايات: وآدم غلغامش بني"
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 جان ،يونس
 .16-53( 2000) 6 ،"(55-2رو )االستشهادات من العهد القدمي : الرسالة إىل أهل روما"
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 فهارس املوضوعات

 
 

 

 
 

  أب
؛ 22/77 :أبو ؛22/77 :الشعب أبو؛ 01/2 :بابنه أب عالقة ؛53/75: لنا أبرّب ال ؛2 :ِلَبنيه أب
  ؛00/22 :أبيه ؛ بيت00/22 :أبيه؛ 53/75 :األّول أبوك؛ 01/57
 ؛00/22 :وتالميذه باآل ؛00/22: واحد واالبن باآل ؛00/22: املبادر باآل؛ 04/22؛ 52/2 :آب

 ؛04/22 :اآلب متجيد ؛52/2: "اآلب" اهلل ؛04/22 :اآلب ؛ اسم0/5 :اآلبأرض  ؛04/22 :اآلب ادةإر
 ؛ ميني0/5: اآلب ؛ وصول إىل أرض04/22 :اآلب رائحة ؛00/22: اآلب ؛ خالص52/22: اآلب من تنبثق
 ؛25/75 :اآلب
 :واألمومة األبّوة؛ 22/25: يلاإلجن َرِحِم من أبّوة؛ 50/22 ؛22/25 :تولد أبّوة؛ 00/57 :أبّوة :أبّوة
 ؛50/22؛ 54/2
؛ 2/32: الكنيسة آباء؛ 05/22 :السينودس آباء؛ 01/22 :إسرائيل آباء ؛20/52؛ 00/22 ؛00/22 :آباء
: اآلباء ؛ تفسري00/22 :اآلباءو ؛ اهلل00/57 :الكنيسة اليونانّيني والالتني آباء؛ 00/57 ؛54/2 ؛22/25
 ؛00/22: لآلباء اهلل يظهر ؛00/57 :الكنيسة آباء اتكتاب معطيات ؛54/52 :اآلباءو األنبياء خّط ؛02/52

 .04/37: سريانّية آبائّية تفاسري ؛00/57 :آبائّية ؛00/57 :حول بولس آبائّية
 ابتهل

 .20/22 :االبتهال ؛ بناء20/22 :ابتهال
 أبد

  ؛01/2 :أبًدا عهد يتجّددال :أبًدا
 راسخ سالم؛ 24/55 :أبدّي سالم؛ 52/35 :أبدّي؛ حّب 52/72؛ 52/22؛ 24/55 ؛00/2 :أبدّي

 ؛ 24/55 :األبدّي سالمال ؛22/22 :أبدّي فرح؛ 52/72؛ 52/22؛ 01/2 :أبدّيعهد ؛ 00/2 :وأبدّي
 .52/35 :أبدّية؛ برأفة 52/35 :رمحتك أبدّية :أبدّية
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 إبراهيم
 ؛53/75 :خليل اهلل مإبراهي؛ 53/55 ؛00/27 ؛20/27؛ 00/32 ؛01/22؛ 54/22 ؛0 :إبراهيم
 إميان ؛00/22 :إبراهيم إله ؛53/75: ونسله إبراهيم ؛53/55: وبولس إبراهيم ؛20/27 :أور يف إبراهيم
 اهلل عهد بنيال ؛00/22 :إبراهيم ؛ دعوة54/22 :باإلميان إبراهيم ؛ تربير4/75 ؛3/5 ؛4/75: إبراهيم

من  ؛00/27 :إبراهيممثل  ؛00/22 :إبراهيم ارخيت اهلل ؛00/32 :إبراهيمعهد مع ال ؛01/27 :إبراهيمو
 .00/32 :إلبراهيم اهلل ؛ وعد01/22 :إبراهيم ميثاق ؛53/75 :إىل يعقوب إبراهيم
 إّبفروديتس

 .55/72 :إّبفروديتسوتيموتاوس ؛ 55/72 :بإّبفروديتس توصيةال
 أبّلس

 . 5/25 :أبّلسو ؛ بولس5/25 :صخرو أبّلس
  ابن

؛ 51/27 :اهلالك بنا؛ 00/27 ؛4/22 :اهلل ابن ؛03/77؛ 00/22 ؛01/52 ؛00/22 ؛4/75 :ابن :ابن
 ابن ؛ عمل24/27 :العذراء ابنعّمانوئيل ؛ 24/55 :ألشعيا ابن؛ 03/77 :اإلميان يف ابن؛ 24/75 :داود ابن
 :ابنه؛ 01/52 :ابًنا يزال ؛ العبد ال04/72 :يوسف ابن يعقوب؛ 23/55 :ألشعيا ابن ؛ والدة4/22 :اهلل

 :االبنرسل ؛ 00/22 :الصليب على بناال؛ 01/77 :ابينأونسيمس ؛ 00/27 ؛00 :ابَنه اهلل أرسل ؛01/2
 :يعقوب أبناء؛ 05/35 :وورثة أبناٌء؛ 00/22 :االبنمهّمة ؛ 00/22 :واحد االبناآلب و؛ 00/22
 ؛02/35 :يفتاح ابنة؛ 50/25
 ؛00/27 :البنّوةزمن ؛ 05/35: ُبنّوةو حّرّية :بنّوة

؛ 21/2 :إسرائيل بين ؛21/7 :الشّر إسرائيل بنوصنع ؛ 21/2 :دان بنو؛ 21/7 :إسرائيل بنو :بين/وبن
 ؛ 2 :ِلَبنيهأب ؛ 21/2: إسرائيلبين ؛ قّلة أمانة 03/23 :الوي بين؛ 02/32 :جلعاد بين؛ 23/2؛ 21/27
 .00/27 :اإلهلّيبّني الت :يتبّن

 ابن الطّيب
 ؛24/55 ؛25/52 ؛22/77 ؛21/37 ؛02/72 ؛00/37 ؛3/57 ؛4/75 ؛5/37 ؛2/25 :ابن الطّيب

؛ 01/97 ؛01/92 ؛52/55 ؛52/52 ؛53/52 ؛55/97 ؛52/57 ؛51/53 ؛22/55 ؛22/55
02/72. 

 ".منحول" :رج وكريفونأبُّ
 .04/95 :يوحّنا أبُّوكريفون

 أّبيفانوس
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 .04/232 :أّبيفانوس
 أبيملك

 .01/22 :أبيملكإسحق و يثاقم؛ 02/27 :أبيملك شخصّية؛ أبيملكإبراهيم و
 أتى

؛ 3/57 :ساعة النور أتت؛ 02/25؛ 4/75 :اآليتد اجمل؛ 54/25: آٍتعامل احلقيقّي ال؛ 53 :آت رّبال
 .22: وخيّلصنا يأيترّب ال ؛2/22 :ستأتني أّيتها العروس؛ 21/7: آتية خالصات

 اّتحد
 .55/2 :بني النور والظلمة اّتحاد

 أثر
 ؛23/2 :اآلشورّيني قّوة أثر ؛23/32 :حكمة أحيقار أثر؛ 04/232 ؛04/27 :أثر :أثر

 ؛ 2/77؛ 2/22 :أثرّية :ّيثرأ
 ؛ 2/22 :(أرحيا) أثارّية معطيات ؛2/22 :آثارّية :آثارّية

 .00/37: والسريانّية باليونانّية رأّثالت ؛00/37 :باألّليغورّية رأّثالت؛ 02/27 :رتأّث :رتأّث
 أِثم

 .2/57 :إمثهاو ُصْور؛ 50/72 :اإلمث ال يذكر؛ 51/22 :اإلمث سّر ؛03/22 :اإلمثالرّب 
 اجتاح

 .0/22 :االجتياح مراحل
 أجل

املسيح ؛ 02/27 :كنيسة قولّسي ألجل صالة؛ 2/27: الكرامة ألجل؛ 2/22: مجيع الناس أجلتوّسل من 
؛ من 2/22: عوبلشا أجلمن ؛ 02/22 :اإلجنيل أجل؛ من 02/27 :إسرائيل أجل؛ من 3/57: الشعبألجل 

 أجلصالة من ؛ 50/25: الضعفاء أجل ؛ اخلالص من51/32 :بلوغ اجملد أجل؛ من 04/2 :أنطاكيا أجل
 :أجلي؛ من 05/27 :أجلي؛ 55/57: كمأجلبقيت من  ؛55/57 :أجلكم؛ 52/7؛ 2/22: امللوك
05/27.  

 آحاز
 .24/57 :آلحاز إنذار أّول

 احتّل
 .23/57 :احتالالت
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  أحد
 ؛ قلب2/52 :عيد األحد ؛01/5 :أحًدا يعّلمكم؛ 02/27 :أحًدا أاّل ُيبقي؛ 01/37 :معيأحد  ما وقف

 .2/52 :األحد
 أحصى

 .3/25 :كريينيوسإحصاء 
 أمحر

 .0/27 :األمحر عبور البحر
 أحيقار

 .23/32 :الشخصّية أحيقار ؛ بطاقة23/32 :أحيقارحكمة  أثر
 أخ

 ؛ ال يعود يعّلم01/5 :أخاه؛ 01/57 :حبيًبا أًخا؛ 01/52 :ركمشت أخ ؛ أونسيموس01/52 :حبيبأخ  :أخ
 :الرّبأخو  ؛ يعقوب03/77 :يسوع أخو يوسف ابن ؛ يعقوب04/72 :يسوع أخو؛ 01/5 :أخاه الواحد

 ؛01/77 :أخوك ؛ أونسيموس03/77
 ؛5/27 :اإلخوة ؛ ال دعاوى بني22/25: اإلخوة على تثقيل ؛ ال20/27 :اإلخوة حرب بني :إخوة

 ؛ 01/52 :للخري مالزمة خّوةاأل :خّوةأ
 .3/77 :األخويالتعايش  :أخوي

 أخائيا
 .3/57 :أخائيا

 اختار
؛ 55/27 :الرسول خيتار؛ 01/2؛ 00/22 :خيتار؛ 53/52 ؛55/57 ؛00/22؛ 53/75: اخترته أنا: اختار

 ؛01/2: خيتار ؛ بولس00/22 :إبراهيم خيتاراهلل 
: إسرائيل اختيار؛ 50/52 ؛51/32 ؛22/7 ؛22/2 ؛23/27 ؛02/52 ؛02/72 ؛05/7 ؛3/57 :اختيار

: للقداسة اهلل هو اختيار؛ 50/52 :لكورش اهللاختيار ؛ 50/52؛ 51/32؛ 22/7: اهلل اختيار؛ 3/57
: اإلهلّي ختياراال؛ 00/22: واختبار اختيار؛ 21/72: املقاتلني اختيار؛ 05/7: اهلل والتربير اختيار؛ 51/32
 ؛ 22/37 :االختيارّب واحل؛ 23/27 :االختيارعن  تعبري؛ 51/32: والدعوة راالختيا؛ 22/7

 .04/22 :نوخمتارغنوصّيون ال ؛50/27: خمتاري؛ 00/22 :املختار ؛ شعبه03/97 ؛00/22 :خمتار :خمتار 
 أخر
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: اآلخرين ؛ إصالح55/22 ؛00/22 :آخرين؛ 50/37: اآلخروجه ال؛ 05/7: اآلخرجنيل اإل: آخر
: األخرىناجيل األ؛ 21/25: أخرى ؛ لغات00/5: أخرى أزمات؛ 50/22: باآلخرينالهتمام ؛ ا00/22
 ؛ 2/5: األخرىدن امل؛ 00/2 :األخرىليتورجّية ال؛ 05/7: األخرىديانات ال؛ 00/7
ّيام األ؛ 01/22؛ 22/27 :األخريةزمنة األ؛ 31/7 :األخري؛ مصري صدقّيا 01/37 :األخريعشاء ال: أخري

 :األخريّيةسكاتولوجّيا اإل؛ 53/57 :األخريةفصول ال؛ 3/77 :األخريةو األوىلالشريعة  ؛01/22 :األخرية
51/79. 

 أّدى
 .22/2 :إىل الرّب املؤّديطريق ال؛ 2/2 :احلساب تأدية

 أدب
 :الرافدين بالد أدب ؛23/2 :أوغاريت أدب؛ 00/57؛ 00/77 :البدايةأدب  ؛02/2 ؛03/2 :أدب: أدب
 األدب؛ 23/22 :البيبلّي األدب؛ 23/37؛ 23/2 :األوغارييّت دباأل؛ 02/2 :متناسق غري أدب ؛20/32

 األدب؛ 23/52؛ 20/72 :السومرّي القدمي األدب ؛23/52 :السومرّي األدب؛ 55/25 :احلكمّي البيبلّي
اليهودّي  األدب؛ 02/72؛ 00/27 ؛2/2: اليهودّي األدب ؛02/72 :املنحول األدب؛ 20/22 :القدمي

  ؛00/57 ؛02/72؛ 00/27 :قدميال
 أديّب كنز؛ 2/22 :أديّب لغوّي شرح؛ 52/27 :أديّبإطار ؛ 00/27 ؛52/27 ؛53/27 ؛0/27 :أديّب: أديّب

؛ 53/27 :األديّبعرض ال؛ 02/27 :األديّب 2كو  2بناء ؛ 02/7 ؛25/27 :أديّبنقد ؛ 03/2؛ 03 :مسيحّي
 :أدبّية ؛00/27؛ 53/22؛ 55/25؛ 0/27 :ديّباألوع الن ؛02/77؛ 02/52؛ 0/22 :األديّبفّن ال

؛ 50/27 :أدبّية نظر جهةو ؛55/53؛ 22/55 :أدبّية مالحظات ؛53/27 ؛50/27 ؛51/53 ؛22/22
 :األدبّية النّص حركّية؛ 53/2 :األدبّيةتآلفات ال؛ 52/27؛ 21/32؛ 01/27؛ 4/37 :األدبّية النّص بنية
 :األدبّيةنهجية امل؛ 52/22؛ 22/22؛ 21/27 :األدبّيةات عطيامل؛ 22/37 :األدبّيةصور ال؛ 55/37
  ؛53/27

 ؛22/2: أديبنيّب  أشعيا: أديب
 .20/77: األفراح اإلسكاتولوجّية مأدبة ؛22/27 :مأدبة :مأدبة
 أدريانوس

  .04/27 :أدريانوس
 اّدعى

 ؛5/27 :اّدعاء: اّدعاء
 آدم
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؛ بني 3/25 :آدم صورة؛ 3/25: وصورة املسيح آدم؛ 3/25؛ 4/75: واملسيح آدم؛ 3/25: اخلاطئ آدم
 .23/27 :آدمميثة  ؛23/27 :آدمو غلغامش

 أراد
 ؛04/22 :يريد؛ 55/27 :تعرفوا أنأريد  :أراد

 ضعيف ؛ ليس01/52: اهلل اخلالصّية إرادةعهد ال؛ 04/22 :اآلب إرادة؛ 04/22 ؛54/32 :إرادة: إرادة
 .00/25: اإلرادة

 أراراط
 .02/7 :أراراط

 راقأ
 .00/29 :ُيراق ؛ لو أّن دمي23/75 :الدمإراقة  

 أرام
 .24/7 :اآلرامّيةروب احل

 أردن
 .0/27 :األردنعبور هنر 

 أرطاميس
 . 22/25 :يف أفسس أرتاميس هيكل؛ 22/25 :أفسسيف  أرطاميسعبادة  ؛22/25 :أرطاميسبولس وهيكل 

 أرمل
: اجلديد العهد يف رملةاأل؛ 03/57 ؛00/22 :ملةأر؛ 52/27: حقًّا أراملو... أرامل؛ 52/52: أرامل
 .52/52 :واألراملشيوخ ال؛ 52/27

 أربع
 .37/2: األجزاء رباعّيسفر إرميا  ؛2/35 :األربعة ناجيل القانونّيةاأل؛ 05/27 :عشرة سنة أربع

 أرز
 رُزاأل ؛2/27: يف العهد القدمي لبنان أرز؛ 2/35؛ 2/27؛ 2/7؛ 2: لبنان أرز؛ 2/27؛ 2/27 :أرز

؛ 2/27: وعظمته يف حزقّيال رزاأل؛ 2/27: على املياه كأرز ؛2/72 :أرزهرمزّية لبنان و؛ 2/7: والعوسجة
 .2/27: كاألرزمشوخ احلكمة ؛ 2/27: يف لبنان كاألرزارتفعت ؛ 2/72 :األرزرموزّية 

  أرض
؛ 00/55 جديدة أرض ؛0/27 :امليعاد أرض؛ 2/32 :العزلة والصالة أرض؛ 0/22 ؛0/27: أرض: أرض
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 :بابل أرض ؛ من21/27: أرض؛ يبحثون عن 0/22 :كنعان أرضإىل  الدخول؛ 0/22؛ 0/27 :كنعان أرض
: األرض ؛ إىل أقصى0: من اهلل األرض؛ 2/27 :املوعودة األرض؛ 0/5: اآلبأرض ؛ وصول إىل 50/2
 :األرض سّيَد ؛2/32: األرض سّرة ؛00/22: األرضو ؛ حوار السماء2/32: والسماء األرض ؛ بني53/37

  ؛2/22: األرض؛ يقول الكتاب عن 2/22: يف سفر يشوع بن نون األرض ؛ مفهوم0/7
 .04/22 :رضّياأل؛ والدة العامل 04/22: األرضّيعامل ال: أرضي

 أرمن
ترمجة ال؛ 02/72: فأرمنّية سريانّية قور 2؛ 02/25؛ 02/2: األرميّنشعب ال؛ 02/2 :األرميّنالشعب  اعتماد

؛ 02/27: اإلجنيلّيةاألرمنّية كنيسة ال؛ 02/27: األرمنّية؛ ترمجة بيبلّية إىل 02/27: للكتاب املقّدس رمنّيةاأل
: األرمنّيةاملنحوالت ؛ 02/27: األرمنّيةخطوطات امل؛ 02/27؛ 02/27؛ 02/2؛ 02: األرمنّيةكنيسة ال

: املقّدس الكتاب يف أرمينيا؛ 02/22: األرمنيَّني تاريخ ؛02/22: األرمنّية نمنماتامل؛ 02/72؛ 02/37
02/7. 

 إرميا
؛ 02/2 :النبوّية واملهّمة إرميا ؛31/75: اهليكليف  إرميا؛ 02/22 :واخلزَّاف إرميا؛ 2/27 ؛2/25 :إرميا 

 23-22: 22 إر ؛31/2 :الكنيسة يدعوإرميا ؛ 31/2: للكنيسة قدوٌة إرميا؛ 02/2 :ودعوته النبوّية إرميا
أورجيان، العظات حول ؛ 02/2 :إرميا؛ اعترافات 52/22: وإرميا أ7-3: 73 ؛ أش01/27 :عهد لن ينقض

سفر  ؛02/2: إرميا ؛ زمن02/2 :إرميارسالة ؛ 02/32 :إرمياأورجيان، العظة األوىل حول ؛ 02/25 :إرميا
 .02/72: إرميا ؛ نبوَءة02/2 :عناتوت يف إرميا مولد ؛02/2 :إرميا؛ مهّمة 02/7؛ 02/2؛ 02: إرميا

 أرحيا
؛ 0/27 :أرحياستيالء على ال؛ ا2/22 :حبسب سفر يشوع أرحيا؛ 2/22 :أقدم املدن أرحيا؛ 2/5؛ 2/2 :أرحيا

 .0/27 :أرحيا؛ مدينة 0/27 :أرحيافتح  ؛0/27 :أرحيا أسوار ؛ سقوط0/27 :اليومأرحيا  سقوط
 إزاء

 .51/79 :اإلزائّينيو تس 2بني ؛ 4/25: (22-7 رو)اآليات  إزائّية؛ 00/27 ؛52/27 :إزائّية
 ىازدر

 .00/5 :نعمة اهلل ازدراء
 إزدواج

 ؛ 05/22: إزدواجّية: إزدواجّي
 

 .52/32 :مزدوجة وصّية: مزدوج
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 أزل
 .23/27 :لألزلّية توق

 أزمة
 .00/5 :(كو 2) األوىل األزمة ؛00/5 :كورنتس أزمات

 أسبوع
 .2/37 :األسبوع أّيام أّول

 استحّق
 .04/22 :همافتداء وااستحّق

 استطاع
 .52/35 :ينسى أن يستطيع ال اهلل

 استمّر
 .22/22 :مستمر ؛ شكر52/55 :باستمرار الص يوَهباخل
 استوعب

 .03/27 :استيعاب؛ 00/5: دعوته؟ بولس استوعب كيف
 استوىل

  .2/22؛ 0/27 :أرحياعلى  ستيالءاال؛ 02/27 :على جمد شكيم استيالء
 إسحق

 .01/22 :وأبيملك إسحقميثاق  ؛53/55 :وبولس إسحق
 أسد

 .22/77 :وطري حيمي سدكأ؛ 2/32 :أسد
 أْسر

  .50/2 :األْسُر؛ جناة من 52/55: الشعب أْسُر
 أّسس

 ؛01/75 :اإلنسان كرامة يؤّسسالعهد  ؛01/75 :اإلنسان حّرّية يؤّسسالعهد : أّسس
 :اإلميانأساس  ؛ يسوع00/72: العهد اسأس؛ 05/27: إمياننا أساس؛ 25/72 :احلياة املسيحّيةأساس  :أساس

 ؛52/7 :الصالةُأُسس ؛ 4/37 :األساسّية ؛ توجيهات بولس2/5 :األساسّيةعمال األ ؛22/22
 ؛ 55/5 :فيلّبي كنيسة تأسيس :تأسيس
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 :على العدالةمؤّسسة  ؛ مدينة53/27: نبويًّا تأسيًسا املؤسَّسة ؛ اجلماعة53/27؛ 52/35 :مؤّسسة :مؤّسس
 .02/37 :مؤّسسة نحوالت؛ م52/35
 إسرائيل

 :إسرائيل
 :املنفى قبل ما إسرائيل؛ 50/25 ؛20/77 ؛20/73 ؛21/27 ؛02/35 ؛02/27 ؛3/57 :إسرائيل

، إسرائيل ؛ اختيار2/57 :إسرائيل ؛ اختيار21/27 :إسرائيل ؛ اجتماع بين02/27 :إسرائيل آباء؛ 23/77
؛ 21/27 ؛21/2 :إسرائيل ؛ بين21/27 :إسرائيل تصار؛ ان25/25 :إسرائيل ؛ آهلة2/57 :إسرائيل توبة
 ؛ خالص02/27 :إسرائيل ؛ حروب اهلل من أجل3/57 :إسرائيل ؛ توبة23/2 :إسرائيل ؛ تاريخ23/2

؛ 23/22؛ 02/35: إسرائيل ؛ شعب23/22 :إسرائيل ؛ ِشْرك50/25 :إسرائيل رؤساء ؛3/27: إسرائيل
 شعب ؛ خمّلص21/2: إسرائيل؛ قّلة أمانة بين 21/7 :شّرالإسرائيل  ؛ صنع بنو50/37: إسرائيل صمم

 ؛20/35 :إسرائيل نبوءة يفال؛ 01/22 :إسرائيل ؛ مواثيق آباء02/27 :إسرائيل؛ من أجل 02/35 :إسرائيل
 

 .02/22: اإلسرائيلّيةقبائل ال؛ 02/22 :إسرائيلّية؛ 03/35 :اإلسرائيلّي الفيلسوف توما: إسرائيلّي
 سوإسطفاُن
 هو ؛ من00/29 :إسطفاُنس ؛ رجم00/52 :إسطفانوس ؛ خطبة00/29 :بولس يفتدي ُنسإسطفا 

 .00/29 :؟إسطفاُنس
 أسطورة

 .Sophia": 04/37"احلكمة  أسطورة
 إسخاتولوجّية/إسكاتولوجّي
؛ 50/27: اإلسكاتولوجّياإلهلّي  هورالظ؛ 51/79 :اإلسكاتولوجّي ُبْعدال ؛51/32: إسكاتولوجّيتوازن 

؛ 51/79: احملّققةاإلسكاتولوجّيا  ؛51/79: اآلنّيةاإلسكاتولوجّيا  ؛51/79: النهيوّية األخريّيةلوجّيا سكاتواإل
روحانّية  ؛55/37: اخلالصإسخاتولوجّية ؛ 51/2: اإلسكاتولوجّيةتس و 2؛ 51/79 :اإلسكاتولوجّياخدمة 

  .20/77: اإلسكاتولوجّيةمأدبة األفراح ؛ 00/2: إسكاتولوجّية القّديس بولس
 أسقف

؛ 02؛ 01/52؛ 52/27؛ 55/2؛ 03/77 :أساقفة؛ 01/25 ؛52/52 ؛52/27 ؛52/32 :أسقف
  .55/22: مشامسة أساقفة؛ 05/37؛ 05؛ 02/2
 إسكندر
 .04/27: اإلسكندرّية ّليغورّيةاأل؛ 20/27 :الكبري سكندراإل
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 إسالم
 .02/27: اإلسالم؛ يوم اجلمعة يف 02/27 :إسالم

 أسلوب
 .00/25 :خطايّب وكتايّب أسلوبان ؛04/25: ئّيلوقا اإلنشا أسلوب؛ 53/27 ؛55/22 :أسلوب

 اسم
 احتقارهم؛ 2/27 :اجلمعة يوماسم ؛ 02/52 :جدعوناسم ؛ 0/37 :بولساسم ؛ 05/2 :"العربية البالد" اسم

 عظماء ءأمسا ؛23/25 :واهلوّيةسم الا؛ 04/22 :امًسا يعطي؛ 04/22 :شكاًلو امًسا ؛03/25 :الرّباسم 
امسها ؛ 20/27 :حارانامسها  ؛52/37 :املسيح رسول امسه ؛23/27 :أمساؤهاو اآلهلة ؛03/23 :الكهنة
 .20/27 :امسها أور، ؛2/52 :سومر

 أشروت
  .02/27 :أشروت

 أشعيا
: 27-22أشعيا ؛ 24: 22-2أشعيا ؛ 53/2؛ 52/35؛ 52/7 ؛50/2؛ 22/53 ؛2/22 :أشعيا :أشعيا
 أ7-3: 73 أش؛ 52: 77-39أشعيا ؛ 50: 39-33أشعيا ؛ 22/22: اجلديد هدوالع 27 أشعيا؛ 22

؛ 24/7: األّولأشعيا ؛ 53: 55-52أشعيا ؛ 50/2: 55-75أشعيا ؛ 50: 53-75أشعيا ؛ 52/22: وإرميا
: الثاين النيّب شعياأ؛ 55/22 :أسلوب الثاين أشعيا؛ 50/25 ؛50/27: الثاينأشعيا ؛ 22/52؛ 24/27
بشري  أشعيا؛ 24/2 :الشعراء أمري أشعيا؛ 22/7: العريان أشعيا؛ 50/27: ثاين يف العهد اجلديدال شعياأ؛ 50/2

 شعياأ؛ 24/22: نيّب الرجاءأشعيا ؛ 22/2: نيّب أديب أشعيا؛ 24/2 :اهلل حامل حكمة أشعيا؛ 24/2 :اخلالص
: يدحض نساء أورشليم ياأشع؛ 50/22: والهوت العهد شعياأ؛ 24/2 :واألنبياء شعياأ؛ 50/2: نيّب الكلمة

؛ 24/2 :بواقعه أشعياارتباط ؛ 22/2: شعبه قضايا يلتزم أشعيا؛ 22/2: يرسم الطريق أشعيا؛ 22/52؛ 22/7
: أشعيا أّيام؛ 50/22 :الثاين أشعيا يف مومةاأل؛ 24/55 :أشعيامن  إعالن ؛2/32: أشعيااستشهاد بنبوءة 

؛ 22/77: أشعيا رمزية عندال؛ 24/55 ؛24/22: أشعيا دعوة ؛50/35: أشعيا ليقة اجلديدة يفاخل ؛2/22
؛ 50/22: شعياأ فداء يفال؛ 24/2 :أشعيا؛ غضب 52/22 :أشعيا عهد يفال؛ 24/22 :أشعيا يفالصنمّية 

: أشعيا ؛ نبوءة24/55: لتالميذه شعياأ؛ من 50/72: شعياأ كورش يف نبوءة يف ؛24/27: أشعيا كرمة يفال
 ؛24/55: شعياأل ؛ والدة ابن50/72؛ 52/7 :أشعيا يف ؛ وجه اهلل50/72 ؛2/32

 ؛ تفسري ابن الطّيب53/57؛ 52/77؛ 50/57؛ 22/53: أشعيا يشرح املروزّي إيشوعداد :أشعيا وتفاسريه
؛ تيودوريتس 22/59: ألشعيا؛ تفسري يوحّنا الذهيّب الفم 53/52؛ 52/55؛ 22/55؛ 24/55: شعياأل

؛ 53/57: أشعيا؛ شرح ديونيسيوس لنبوءة 50/52؛ 52/52؛ 50/52؛ 22/53: أشعياالقورشّي وشرح 
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 ؛ 50/77؛ 52/52: الّسريايّن يف أفرام شعياأنبوءة 
 ؛31/52؛ 53/75 :اإلشعيانّية نبوءةال: اإلشعيانّية
 .22/39 :األشعيوّي التنديد تأوين: األشعيوّي

 آشور
 جنم ؛ صعود23/2 :آشورا يف وجه ؛ حزقّي23/57 :الذروةآشور  بلوغ ؛24/7 :مدينة وشعب آشور :آشور
 ؛24/55 :آشور ؛ ملك23/57 :آشور

 :اآلشورّيني قّوة أثر؛ 23/2: اآلشورّيني ؛ قّوة23/57 :اآلشورّية األمرباطورّية ؛24/7 :أشورّية :أشورّي
 .24/23؛ 23/2 :آشورّيون ؛23/2

 أصل
 ؛52/2 :الرسائل الرعوّية أصالة :أصالة

 

 الطفولة إجنيل أصل؛ 04/22 :اللوغوس أصل ؛51/55 :الكربياء أصل؛ 23/52 :السومرّيني أصل :أصل
 ؛3/57 :واألغصان صلاأل ؛04/7 :أصلهاغنوصة وال ؛01/22 :كّل الشرور أصل ؛02/27 :العريّب
  ؛52/2 :الضالالت أصول؛ 02/72 :جدعون أصول :أصول
 .03/27 :أصيلمسيحّي  :أصيل

 إضطهد
 . 04/22 :يف أورشليم الشديد ضطهاداال

 طارإ
 :(33-27: 22قض ) الالهويّت الكتايّب اإلطار؛ 02/35 :(33-27: 22 قض) التارخيّي طاراإل :سفر القضاة

 ؛02/35
أش ) امللوكّي اإلطار؛ 24/55 :(2-2 أش) التارخيّي اإلطار؛ 24/7 :لسفر أشعيا التارخيّي اإلطار :سفر أشعيا

 :(أ7-2: 37 أش) التارخيّي اإلطار؛ 20/27 :(9-5: 27 أش) التارخيّي اإلطار؛ 24/22 :(5-22: 5
 اإلطار؛ 53/27 :(27-2: 57 أش) التارخيّي اإلطار؛ 24/22 :(22-2: 5 أش) التارخيّي اإلطار؛ 52/27

لـ  العاّم اإلطار؛ 24/35 :(5: 7 - ب22: 9 أش) التارخيّي اإلطار؛ 24/27 :(25-23: 5 أش) التارخيّي
: 72أش ) النّص ومعطياته إطار؛ 24/22 :(22-5: 5أش ) الليتورجّيةوالعناصر  اإلطار ؛22/7 :23أش 
 ؛52/27 :(22: 72 - 22: 72أش )النّص  إطار؛ 52/22 :(22-25

 ؛01/27 :(23-22: 22إر ) النّص الكتايّب إطار؛ 02/22 :(22-2: 29إر )النّص  إطار :سفر إرميا
 ؛ 2/72 :(22حز ) التارخيّي اإلطار :سفر حزقّيال
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 ؛ 00/22 :(25: 2لو ) النّص إطار :وقاإجنيل ل
 ؛ 3/72 :(22-22: 23رو ) الكتايّب اإلطار :الرسالة إىل الرومانّيني
-25: 2غل ) التارخيّي النّص إطار؛ 05/27 :(22-25: 2غل ) النّص التارخيّي إطار :الرسالة إىل الغالطّيني

 ؛ 00/32 :(25-27: 2غل ) النّص إطار؛ 05/27 :(22
 ؛ 25/27 :(23: 2قول ) الكتايّب اإلطار؛ 25/72 :(22-25: 2قول ) العاّم اإلطار :القولّسّينيالرسالة إىل 

 ؛ 00/29 :البعيد إطارها يف 29-25: 2 فل :الرسالة إىل الفيلّبّيني
 ؛ 00/55 :نشيد احملّبة إطار :الرسالة األوىل إىل القورنثّيني
 ؛ 52/77 :(5-2: 3مت  2) العاّم اإلطار؛ 52/27 :25: 2مت  2 إطار :الرسالة األوىل إىل تيموتاوس
 ؛ 01/22 :(22-9: 2مت  2)النّص  إطار :الرسالة الثانية إىل تيموتاوس

 ؛ 01/37 :"دياتيقي"لكلمة  الكتايّب اإلطار
 ؛ 00/37 :التفسري السريايّن إطار
 ؛ 02/25 :حضور املسيح إطار
 ؛ 02/25 :خدمة العهد اجلديد إطار
  ؛3/32 :فصحّي إطار

 .02/52 :الثالوث إطاركتاب املقّدس يف ال
 عانأ

 .55/57: إعانةعلى  شكر
 اعترب

 .03/2 :إىل املنحوالت عتباراال ؛ إعادة3/27 :الذات اعتبار
 اعتىن

 .21/27 :بعروسه يعتين رّبال
 أّغداه

 .21/32 :اليهودّية ّغداهاأل
 ارستّياإفخ

 ؛01/72: عهد فخرستّيااإل؛ 01/72: بني العهد والدم فخرستّيااإل: ّياإفخرست
 

 .01/37 :اإلفخرسيّتعشاء ال؛ 01/37 ؛0/7 :إفخارسيّت؛ 2/52؛ 0/7 :اإلفخرسيّت جتماعالا: إفخرسيّت 
 أفرام
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 ؛03/27 :أفرام: أفرام
 ؛50/77 ؛55/52؛ 52/52 ؛50/77 ؛51/57؛ 22/52؛ 20/72؛ 3/27؛ 3/5: أفرام السريايّن

 ؛52/52: الّسريايّن فرامأيف  شعيانبوءة أ ؛00/57؛ 52/37
  .23/2 :األفرامّيةرب السورّية احل :األفرامّية

 أفسس
؛ 22/27: حملة عاّمة أفسس؛ 22/25 :حفرّيات بعد أفسس؛ 22/37؛ 22/27؛ 52/5 ؛22/7 :أفسس

: أفسستاريخ  ؛22/25: أفسس؛ بقايا 22/7: والعهد اجلديد أفسس؛ 20/2: هاعيواضمأفسس وأهّم 
؛ سجن 22/77؛ 22/72؛ 22؛ 20/57؛ 20/72؛ 20/7؛ 20/2؛ 20: أفسس س إىل؛ رسالة بول22/7

؛ كنيسة 22/22: وكولوّسي أفسس؛ عالقة بني 22/25: أفسسعبادة أرطاميس يف  ؛55/27: أفسس
 .20/22: أفسس؛ نشيد رسالة 20/27: أفسس؛ مدينة 52/5؛ 22/25: أفسس

 أفل
 .23/2 :فُأُفول ؛23/57 :جنمها أفول

 اقتدى
 ؛22/7 :االقتداء؛ الكلمة و51/52: بالرسول قتداءالا: داءاقت

 .23/75 :يف التوبة قدوة؛ 52/52 :احلّي واملثالدوة الق ؛31/2: للكنيسة قدوٌةإرميا  :قدوة
 قترحا

 .05/27: السينودوس اخلمسة واخلمسونات مقترح؛ 05 :السينودوسات مقترح
 أكاد

 .23/77 :ّيأكاد
 اكترث

 .20/77 :اهلل اكتراث
 اكتشف

 .23/2 :أوغاريتاكتشاف ؛ 04/232 :إجنيل يهوذااكتشاف ؛ 22/27 :الليتورجّيااكتشاف 
 أكل

 .01/73 :وشربواأكلوا 
 آلف

 .53/2 :األدبّية تآلفات
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 ؛03/27 :أفرام: أفرام
 ؛50/77 ؛55/52؛ 52/52 ؛50/77 ؛51/57؛ 22/52؛ 20/72؛ 3/27؛ 3/5: أفرام السريايّن

 ؛52/52: الّسريايّن فرامأيف  شعيانبوءة أ ؛00/57؛ 52/37
  .23/2 :األفرامّيةرب السورّية احل :األفرامّية

 أفسس
؛ 22/27: حملة عاّمة أفسس؛ 22/25 :حفرّيات بعد أفسس؛ 22/37؛ 22/27؛ 52/5 ؛22/7 :أفسس

: أفسستاريخ  ؛22/25: أفسس؛ بقايا 22/7: والعهد اجلديد أفسس؛ 20/2: هاعيواضمأفسس وأهّم 
؛ سجن 22/77؛ 22/72؛ 22؛ 20/57؛ 20/72؛ 20/7؛ 20/2؛ 20: أفسس س إىل؛ رسالة بول22/7

؛ كنيسة 22/22: وكولوّسي أفسس؛ عالقة بني 22/25: أفسسعبادة أرطاميس يف  ؛55/27: أفسس
 .20/22: أفسس؛ نشيد رسالة 20/27: أفسس؛ مدينة 52/5؛ 22/25: أفسس

 أفل
 .23/2 :فُأُفول ؛23/57 :جنمها أفول

 اقتدى
 ؛22/7 :االقتداء؛ الكلمة و51/52: بالرسول قتداءالا: داءاقت

 .23/75 :يف التوبة قدوة؛ 52/52 :احلّي واملثالدوة الق ؛31/2: للكنيسة قدوٌةإرميا  :قدوة
 قترحا

 .05/27: السينودوس اخلمسة واخلمسونات مقترح؛ 05 :السينودوسات مقترح
 أكاد

 .23/77 :ّيأكاد
 اكترث

 .20/77 :اهلل اكتراث
 اكتشف

 .23/2 :أوغاريتاكتشاف ؛ 04/232 :إجنيل يهوذااكتشاف ؛ 22/27 :الليتورجّيااكتشاف 
 أكل

 .01/73 :وشربواأكلوا 
 آلف

 .53/2 :األدبّية تآلفات
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 ألف
 .3: سنةألَفي  قبل

 أّلف
 املؤّلف ة؛ هوّي03/27 :إجنيل يعقوب التمهيدّي مؤّلف؛ 04/225 :إجنيل حّواء مؤّلف؛ 50/2 :مؤّلف: مؤّلف

 ؛50/2(: 55-75أشعيا )
 .02/22 :ناريك دي غريغوريوسمؤّلفات : مؤّلفات

  هإل
 إله ؛01/75 :العهد إله ؛22/2 :السالم إله؛ 00/22: إبراهيم وموسى إله ؛00/22 :إبراهيم إله: إله

؛ 20/27 :اإلله؛ 01/75 :العهد إله ؛ دعوة52/55؛ 22/77 :إله؛ 00/22 :موسى إله ؛04/7 :الغنوصة
  ؛23/37؛ 02/27 :بعل لهاإل

 :اآلهلةو ياناتالد ؛23/27 :وأمساؤهاهلة اآل؛ 23/22 :إسرائيل آهلة؛ 23/25 ؛23/27 ؛20/27 :آهلة: آهلة
  ؛23/25
الظهور ؛ 02/7 :اإلهلّي زواجال؛ 22/7: يتجّلى اإلهلّيختيار الا؛ 22/7 ؛00/25 ؛00/27 ؛2/5 :إهلّي: إهلّي

؛ 31/2 ؛3/22: إهلّية؛ 50/72؛ 02/25: اإلهلّيوجه ال؛ 02/7: اإلهلّي عهدلا؛ 50/27؛ 0/27: اإلهلّي
دعوة ال؛ 20/22: اإلهلّيةكمة احل؛ 00/25: اإلهلّيةّرّية احل؛ 02/27: اإلهلّيةروب احل؛ 2/27: اإلهلّيةربكة ال

 ؛ 01/75: اإلهلّيةنعمة ال؛ 31/2: اإلهلّيةكلمة ال؛ 51/32: اإلهلّية
 .54/57: املسيح ألوهّية؛ 0/7 :لعطاءاألوهّية : ألوهّية

 اهلل 
هو  اهلل؛ 52/35 :ينسى يستطيع أن ال اهلل؛ 52/7 :املخّلصاهلل ؛ 52/7 :القّدوساهلل ؛ 52/7 :اخلالقاهلل : اهلل

 ؛00/22 :يتذّكراهلل ؛ 0/7 :يتجّلى اهلل؛ 00/22 :واآلباء اهلل؛ 0/22 :هو الذي يعمل اهلل؛ 00/27: البادئ
؛ 24/27: اهلل؛ 0/22 :يعمل... اهلل؛ 01/5 :يعّلمهم اهلل؛ 02/37 :يرحم اهلل ؛00/22 :براهيمخيتار إ اهلل

 :اهلل ؛ اختيار00/27؛ 4/22: اهلل ابن؛ 52/2؛ 53/35؛ 54/52؛ 54/25؛ 54/5؛ 52/55؛ 52/35
: ابنه اهللارسل  ؛05/7: والتربيراهلل ؛ اختيار 50/52 :لكورش اهلل ؛ اختيار52/52؛ 51/32 ؛22/7 ؛05/7
 :اهلل أشعيا حامل حكمة ؛20/32: اهلل؛ أسرار 00/5 :اهللنعمة  ازدراء ؛0: اهللرض من األ ؛00/27 ؛00
: باهلل؛ إميان 5/22 :اهلل هيكل ؛ أنتم03/2: اهلل ؛ أّم20/77 :اهلل اكتراث ؛20/32 :اهللبرّب  عترافال؛ ا24/2

 ؛ بّر00/22: اهلل حياور ؛ إيلّيا00/22: والشعب اهلل حياور ّيا؛ إيل4/2: اهلل ؛ إجنيل0/7: لكلمته اهلل ؛ أمانة3/7
: اهلل ؛ بيد22/7: اهلل ؛ بولس يشكر02/22 :اهلليباركان  وأيوب ؛ بولس22/25: اهلل ؛ بشارة22/27 :اهلل

؛ 24/55 :لشعبه اهللتوبيخ  ؛50/27: اهللتمّسك بكلمة ال ؛00/22: اهللتزام ال ؛01/52: اهلل ؛ تدّخل22/32
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 اهلل؛ حروب 02/27: اهلل ؛ حروب01/2؛ 52/55؛ 4/22: اهلل ؛ حمّبة4/22: اهلل ؛ حّب24/55: اهلل رثأ
؛ 24/2؛ 25/22؛ 5/22: اهلل؛ حكمة 00/22: اهلل ؛ حضور3/57: اهلل ؛ حّرّية02/27 :إسرائيل من أجل
 :اهلل ؛ خليل3/22 :اهللخالص  ؛22/32: املتواصلة اهلل خدمة ؛00/22: اهلل ؛ حوار22/27 :اهلل مناحلكمة 

؛ 52/25: اهلل رجل؛ 2/5: اهلل ؛ راحة52/72؛ 51/32 :اهلل ؛ دعوة24/25 :اهلل ؛ خوف من53/75
 :اهلل ؛ سالح05/2 :اهلل ؛ َرْفض54/52 :اهلل رذهلا؛ 52/52؛ 20/32؛ 00/22: اهلل ةرمح ؛03/77
: اهلل ؛ شكر52/55: اهللد متّج شعوبال؛ 00/22؛ 0/22: هلل ؛ شعب53/52: هللقاتٌل  ؛ شعٌب22/37
 :اهلل ؛ عظمة02/25: اهلل عطاء ؛00/22: اهللعامل  ؛25/22 ؛25/27 ؛3/22: اهلل؛ صورة 22/7
؛ 00/25؛ 3/39: اهلل ؛ عمل2: اخلالصّي اهلل ؛ عمل50/22: الزوجة-بالشعب الزوج اهلل ؛ عالقة50/52

؛ 4/72؛ 4/25: اهلل ؛ غضب01/27: مع نوحاهلل ؛ عهد 01/2: اهلل؛ عهد 01/52: اهلل عهد إرادةال
 :اهللقّصة  ؛55/75 :اهلل قدرة؛ 24/27 :اهلل قداسة ؛52/55: اهلل يف خدمة ؛52/22: اهلل فرادة؛ 24/55
؛ 02/2؛ 02؛ 53/2؛ 22/37: اهلل ؛ كالم2/22: اهلل ؛ قيادة شعب52/22؛ 5/22: اهلل ؛ قّوة00/22
؛ 24/27؛ 24/2؛ 03/52 :اهلل كلمة ؛31/2؛ 05/75؛ 05/2؛ 05؛ 02/52؛ 02/52؛ 02/77
 :اهلل لطف؛ 3/77: اهللتمّجدوا ل؛ 03؛ 02/37: اهلل ؛ كنيسة02/72؛ 02/22؛ 02/2؛ 53/2؛ 52/2
: اهلل ؛ مثال2/22: اهللعن  بتعدينامل؛ 02/22: اهلل ؛ مباركة05/75 :اهللمائدة كالم  ؛00/27؛ 52/32
؛ 0/27: اهلل ؛ مسرية شعب5/22: اهللواملسيح ؛ 3/22 :اهلل؛ خمافة 01/2؛ 4/22: اهلل ؛ حمّبة20/25

 :اهلل؛ نعمة 31/52: اهلل ؛ نيّب03/77 :اهلل ؛ موهبة51/22: اهلل ؛ ملكوت2/25: اخلالصّي اهلل مشروع
اهلل ؛ وعد 22/77: اهلل ؛ وجوه50/72؛ 52/7؛ 3/22 :اهلل؛ وجه 03/22؛ 5/7: اهلل ؛ هيكل54/32

 .00/22: اهلل ؛ يظهر51/22 :اهلل ؛ يرسل54/5 :اهلل ؛ يتشاور2/22: اهلل ؛ وليمة00/32: إلبراهيم
 أمل

 :ال سبببآالم ؛ 25/52 :املسيح آالم؛ 53/35: العاملآالم  ؛31/52: األمل اختبار؛ 02/22: والرجاءمل األ
 :اآلالم أسباب ؛53/35: والشّراالآلم ؛ 02/22 :وأتعابآالم ؛ 02/72 ؛02/22: بولس آالم ؛20/32
: االآلميوحّنا و؛ 53/35: االآلم مفهوم؛ 01/5: االآلم مشاركة يف ؛00/52: باآلالمبشارة ال؛ 53/35
 .52/27 :املتأّلم عبد يهوه؛ 50/33: املتأّلمعبد الرّب ؛ 20/32: املتأّلمباّر ؛ ال53/35
 أّليغورّية

 .00/37 :باألّليغورّية رتأّث ؛04/27: اإلسكندرّية األّليغورّية
 أمارة

 .53/27 :الرسالةأمارات  ؛53/27 :اجلماعةت أمارا
 أمرباطور
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؛ 23/57 :البابلّية األمرباطورّية؛ 23/57 :شورّيةاآل مرباطورّيةاأل ؛23/2 :بالد الرافدين أمرباطورّيات
 .23/57 :(الكلدانّية)بابلّية -الِنُيو األمرباطورّية

 َأمر
 ؛31: تقوُله بِه آُمُرَك ما: َأَمَر

 ؛52/37 :املسيحأوامر  ؛51/27: رّبنا جميء أمر: رْمَأ
 .24/2 :الشعراء أمريأشعيا : أمري

 رأةإم
 .00/27: المرأة ابنه مولوًدا ؛00: امرأةمن  مولودة

 أّم
 ؛03/2 :اهلل أّم: أم

 

 ؛03/2 :أّمنا: أّمنا
 

  .50/22 :الثاين أشعيا يفمومة األ ؛54/2 :أمومة: أمومة
 آمن/أمن

 ؛03/57 :يؤمنالكاهن  ؛04/2: ون؟الغنوصّي يؤمن مباذا: آمن
؛ 5: ملا َسلَّم أمانة؛ 22/55 :بولس للبشارة أمانة؛ 0/7: لكلمته اهلل أمانة؛ 50/27؛ 03/27 :أمانة: أمانة
؛ عهد 2/32 :أمانة ؛ رأس03/27 :أمانة؛ 0/7: متبادلة أمانة؛ 51/72؛ 51/32: للتقليد الرسويّل أمانة

؛ 01/22 :األمنيللمسيح  مانةاأل؛ 52/27 :بأمانة ؛ نقل البشارة21/2: يلبين إسرائ أمانة؛ قّلة 0 :أمانةو
  ؛ 25/32 :ليسوع األمانة

 بقّيةال؛ 53/2 :أمينةبقّية ال؛ 3/57 :أمينة؛ 05/22 :أميًنا؛ عبًدا 53/2 :أمني؛ خادم 52/2 :أمنيتلميذ : أمني
  ؛3/57 :األمينة

: املسيح إميان؛ 51/72: بولس إميان ؛54/22؛ 3/5؛ 4/75 :إبراهيم إميان؛ 00/27 ؛00/2: إميان: إميان
: اإلميان يف ابن؛ 5: بولس إميان؛ يتجّلى 03/57: إميان صالة؛ 3/7: باهلل إميان؛ 3/5: يسوع إميان؛ 05/27
؛ 01/2 :واحلّق اإلميان؛ 3/7: به اإلميان؛ 22/32: اإلميان ذوق ؛ بفضل22/7: اإلميان ؛ أصداء03/77

أم  باإلميانرّب ال؛ 05/77 :ال باخلتانةباإلميان ؛ 22/7: والرجاء واحملّبة اإلميان؛ 54/57: والرجاء اإلميان
: باإلميانتربير ال؛ 22/22: اإلميان ؛ بواسطة55/75؛ 22/7؛ 24/7؛ 3/57: اإلميان بّر؛ 22/7: باألعمال

 :الشريعة على اإلميانتفّوق ؛ 01/5: اإلميان يف َتَحكَُّم؛ 55/2؛ 00/27؛ 05/27؛ 05/22؛ 4/75
: اإلميان وديعة ؛ حْفظ00/27: اإلميان ؛ جوهر52/25: اإلميان يف ؛ جاهد01/52: اإلميان ؛ مثرة54/22
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 ؛ مساع52/32: اإلميان ؛ سّر02/22: اإلميان روح ؛00/27: اإلمياندور  ؛3/7: به اإلميانخادم  ؛52
 ؛ قوام22/7: اإلميان ؛ عمل22/7: اإلميان ؛ عمل3/57؛ 3/7: اإلميان ؛ طاعة05/32؛ 05/27 :اإلميان
: اإلميان؛ يسوع أساس 4/75 :باإلميانعد ؛ الو02: اإلميان ؛ نور02/72: باإلميان ؛ حنيا00/2: اإلميان

 ؛22/22
 ؛00/29: إميانك ذبيحة؛ 00/29: خدمتهو إميانك: إميانك
 ؛05/27: إميانناأساس : إمياننا
 ؛01: إمياين: إمياين
وغري  املؤمنشركة بني  ؛54/22 :ؤمنامل حياة؛ 03/22 :مؤمن وغري مؤمن؛ 20/75؛ 00/75 :مؤمن: مؤمن
 يف املؤمن ؛25/75: املؤمن؛ موت 01/75: املؤمن سيح شريعةامل؛ 01/72 :املؤمن ؛ شريعة03/22 :املؤمن
؛ 22/27 :املؤمننيسلوك  ؛52/52 :املؤمننيخادم ؛ 50/32 :مؤمنيها؛ فرح على 01/75: اجلديد العهد
؛ 55/25 :للمؤمنني؛ مثال 25/72: املؤمنني؛ قداسة 2: للمؤمنني ؛ فرح22/32: املؤمنني بني متبادلة عالقة

؛ حياة 03/2 :املؤمنون؛ حيّدق 52/52 :ومثاهلمؤمنني امل؛ 22/27 :املؤمنني؛ موقع 25/75 :املؤمننيمسيح 
 .03/27 :للمؤمننيجديدة 

 أمريكا
 .3/37 :الالتينّية أمريكا

 انبثق
 .20/22 :من اآلب تنبثق
 أنثى

 ؛23/27 :األنثىإنسان مع : أنثى
 .04/7 :أنثوّيوهر اجل: أنثوّي

 إجنيل
؛ 54/97؛ 55/97؛ 55/27؛ 55/2 ؛22/25؛ 22/7؛ 00/27 ؛05/22 ؛3/57؛ 4/75: إجنيل: إجنيل
 ؛00/27: ةواحلّري اإلجنيل ؛51/27 :الرابع اإلجنيل؛ 2/32 :لاألّو اإلجنيل ؛05/7 :اآلخر اإلجنيل؛ 03/27

؛ 02/22 :العربانّيني إجنيل ؛02/27 :العريّب الطفولة إجنيل؛ 22/2 :السالم إجنيل ؛04/22: احلقيقة إجنيل
 :بولس إجنيل ؛03/7 :بطرس إجنيل؛ 04/37 :حبسب فيلّبس إجنيل؛ 03/77 :الناصرّيني إجنيل ؛4/2: اهللإجنيل 

 ؛04/225 :حّواء إجنيل؛ 03/27 :ا الفيلسوفتوم إجنيل؛ 04/37؛ 04/27 :توما الغنوصّي إجنيل؛ 00/7
 إجنيل؛ 03/22 :مرمي اجملدلّية إجنيل؛ 03/7 :مّتى املنحول إجنيل؛ 04/37 :غنوصّي إجنيل؛ 51/27 :رابع إجنيل
 :يهوذا إجنيل؛ 02/7؛ 03/27 :يعقوب التمهيدّي إجنيل ؛03/25 :املنحول نيقودميس إجنيل؛ 03/22 :مرمي
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: للمختارين اإلجنيل؛ 05/7 :اآلخر اإلجنيلواإلجنيل  ؛53/55؛ 00/22 :وحّناي إجنيل؛ 04/232؛ 04/95
؛ 05/22 :اإلجنيل؛ حقيقة 05/7 :اإلجنيل؛ حّرّية 4/5 :اإلجنيل؛ تعليم وفق 22/7 :باإلجنيلتبشري ؛ 04/22

 :جنيللإل؛ مفصول 3/25 :اإلجنيل معطيات؛ 2/32 :األّولاإلجنيل ؛ كاتب 00/22 :الرابعاإلجنيل عهد يف ال
 ؛55/77: اإلجنيلنضال يف  ؛02/22 :اإلجنيلمن أجل  ؛4/2

 ؛22/7نا إجنيل: ناإجنيل
 ؛02/27 :اإلجنيلّية كنيسة األرمنّيةال: ّيةإجنيل

 ؛00/7 :إجنيله: إجنيله
القانونّية  األناجيل؛ 03/7؛ 04/232 ؛04/27: القانونّية األناجيل؛ 04/2؛ 04 :الغنوصّية ناجيلاأل: جيلانأ

 .04/232: األناجيليف  يهوذا؛ 02/2 ؛02؛ 02/27؛ 03: املنحولة األناجيل ؛03/7 :عةاألرب
 أندراوس

 .02/37 :أندراوس استشهاد
 إنسان

؛ 52/25؛ 52/22؛ 51/53 ؛03/27 ؛00/27 ؛00/22 ؛01/75 ؛2/57؛ 3/72: إنسان: إنسان
؛ 20/25 :اجلديداإلنسان ؛ 00/22: البادئاإلنسان ؛ 3/25 :األّولاإلنسان ؛ 51/53: اخلطيئة إنسان

اإلنسان  ؛25/75 ؛25/72 :العتيقاإلنسان ؛ 03/27: الداخلّياإلنسان ؛ 25/75؛ 25/72 ؛22/27
 حترير؛ 23/27 :اإلنسان بداية ؛23/27 :مع األنثى إنسان؛ 3/22: على صورة اهللاإلنسان  ؛22/27 :القدمي

 دعوة؛ 00/22: اإلنسان حياة ؛01/75 :إلنسانا ؛ حّرّية01/75؛ 3/22: اإلنسان جواب؛ 3/37: اإلنسان
؛ 52/22 :اإلنسان ضعف ؛20/22: اإلنسان سقوط؛ 2/5: اإلنسان راحة ؛0/27: إىل البتولّيةاإلنسان 

؛ 2: اإلنسان يوم؛ 54/5 :اإلنسان ؛ لصنع01/75؛ 3/22: اإلنسان كرامة؛ 3/72: اإلنسان عمل ؛54/5
 ؛2/52

 ؛52/25: فقدت عقوهلمأناس : أناس
 ؛23/27 :اجلديدة نسانّيةاإل: إنسانّية

 .2/22: الناسمجيع توّسل من أجل ؛ 52/7 ؛01/22 ؛0/27: ناس: ناس
 إنطاكية
 وتوّجهها أنطاكيا ؛54/97 ؛04/27؛ 04/22 ؛04/22؛ 04/27؛ 04 ؛05/27 :أنطاكيا: انطاكيأ

؛ بولس يف 05/27 :أنطاكيا؛ بطرس يف 04/25 :ودورها أنطاكيا؛ 04/22 :ملجأأنطاكيا ؛ 04/27: الرسويّل
ن وتهّودامل؛ 04/22 :أنطاكيا؛ دور 04/37 :أنطاكيا مدرسة ؛ تعاليم04/7 :أنطاكيا؛ تأثري 05/22 :أنطاكيا

؛ من أورشليم 04/27 :إىل العاملأنطاكيا ؛ من 04/2 :أنطاكيا؛ من أجل 54/52: يف خدمة بولس انطاكيأيف 
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: انطاكيأيهود يف ال؛ 54/22 :أنطاكيا مدرسة ؛ ميزات04/25 :ةمنطلق الرسال أنطاكيا؛ 04/25 :أنطاكياإىل 
 ؛04/7

 :يف القرن األّول نطاكيةأ؛ 04/27 :املسيحّية نطاكيةأ؛ 54/22 ؛04/37 ؛04/25 :نطاكيةأ: ةنطاكيأ
؛ كنيسة 00/22: نطاكيةأ؛ خالف يف 00/7: نطاكيةأ؛ حادثة 04/25 ؛04/27: نطاكيةأ؛ مجاعة 04/7

؛ 04/37 ؛04/27: نطاكيةأ؛ مدرسة 04/7: نطاكيةأ؛ جمامع يهودّية يف 04/22؛ 05/52: نطاكيةأ
 ؛05/52

 .04/37: نطاكّياأل؛ الالهوت 04/37 :نطاكّيأ: نطاكّيأ
 أنطيوخوس

 .04/7 :الرابع أنطيوخس؛ 04/7 :الثالث أنطيوخس
 انفصم

 .02/7 :ينفصم ال
 أنكيدو

 .20/77 :أنكيدو
 إنوما إليش

 .23/5: وسفر التكوينينوما إيليش إ؛ 23/5: إنوما إليش
 أنومّي

 ؛53/22: أنوميّين ؛53/22: ونأنومّي: أنومّي
 . 53/22 :األنومّية رطقةاهل: أنومّية

 آن
 .51/79: احملّققة ةاآلنّي سكاتولوجّيااإل

 أهل
 :فيلّبي أهل؛ 00/7: غالطية أهل؛ 02/27 :شكيم أهل؛ 4/25: روما أهل؛ 51/53: تسالونيكي أهل
 أهل؛ 55/72 :فيلّبي = فيليفوسأهل ؛ 55/97: فيليبسيوس أهل؛ 55/97؛ 55/57؛ 55/52؛ 55/22
 .35/75؛ 03/25؛ 5/7: كورنتس أهل؛ 52/55: كريت أهل؛ 25/52: يقولّس

 أور
 .20/27 :أور

 أورد
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 .00/7 :ورشليمأتعاليم جممع  يرادإ
 أورشليم

 ؛05/2 :احلالّية أورشليم؛ 52/55 ؛52/35 :اجلديدة أورشليم؛ 00/5؛ 52/52 ؛3/2 ؛5/27: أورشليم
؛ 23/2: أورشليم ؛ سقوط52/55: أورشليم ؛ خصب53/27 :أورشليمِبّر  ؛00/22 :السماوّية أورشليم

: أورشليم ؛ نساء00/22 ؛00/7 :أورشليمجممع  ؛24/55: أورشليم ؛ فوضى24/55: أورشليم عقاب
؛ 22/7: أورشليميدحض نساء  أشعيا؛ 53/37؛ 20/27؛ 00/22 :أورشليم هيكل ؛22/53؛ 24/55
 ؛ تنشئة يف00/7 :أورشليمتعاليم جممع  ؛04 :اجلديدة أورشليمأنطاكيا ؛ 04/22 :أورشليميف  ضطهاداال

 :أورشليم كنيسة يفال؛ 3/2 :ورشليمبأالعالقة ؛ 00/37 :ألورشليممجع الترّبعات  ؛00/5: أورشليم
 ؛ يا50/32: أورشليم نور علىال؛ 04/25 :ىل أنطاكياإ أورشليممن ؛ 5/27 :أورشليملفقراء ؛ 04/25

  .50/25: أورشليم
 ورجيانسأ/أورجيان

 ؛31/52؛ 02/32؛ 02/32 :إرميا، العظة األوىل حول أورجيان؛ 02/25 :إرميا حول العظات ،أورجيان
 .21/23: أورجيانس

 أوغاريت
؛ 23/22: وكتب األنبياء وغاريتأ؛ 23/22 :والعهد القدمي أوغاريت ؛23 :حضارةأوغاريت  :أوغاريت
جغرافّية مملكة ؛ 23/37 :أوغاريتآهلة ؛ 23/2 :أوغاريتاكتشاف ؛ 23/7 :، اجلغرافيا والتاريخأوغاريت
 :أوغاريتيف  لغةال؛ 23/75 :أوغاريت يف ؛ طقوس دينّية23/75 :أوغاريت ديانة؛ 23/57 :أوغاريت

؛ 23/22 :أوغاريتنصوص  ؛23/7 :تأوغاري ؛ موقع23/57؛ 23/22 :أوغاريتمملكة ؛ 23/52
 ؛23/22

شعر ال؛ 23/27: وغارييّتاألبحث ال؛ 23/37 ؛23/2 :األوغارييّت دباأل؛ 23/27 :أوغارييّت :أوغارييّت
 ؛23/2 :األوغاريتّية علومال؛ 23/22 :أوغاريتّية؛ حلول 23/25 :األوغاريتّية توراةال؛ 23/22 :أوغارييّت

 .23/75 :ةّياألوغاريتليتورجّيا ال؛ 23/27
 أّول

 :األّولنسان اإل ؛24/55 :آلحاز أّول ؛ إنذار2/32 :األّولجنيل اإل؛ 22/52 ؛24/7: األّول أشعيا :أّول
 :األّول ؛ برتلماوس00/77 :األّول ؛2/37: أّيام أسبوع أّول؛ 04/7: األّول؛ أنطاكيا يف القرن 3/25

؛ 04/7 :األّول ؛ سلوقس21/7 :أّول خالص ؛3/77 :األّوللم احل؛ 05 :مبّشرين أّول بولس ؛05/27
؛ 00/77 :األّول ؛ حمدودّية العهد0/27 :األّول ؛ الفصح20/22 :األّولفردوس ال؛ 00/77 :األّولشكر ال
 ؛2/5: األّوليوم ال؛ 53/75: األّول ؛ يعقوب أبوك50/27 :األّولنشيد ال؛ 52/55 :لعبد يهوهاألّول نشيد ال
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 ؛22/2 :مسيحّية أّولّية ؛ مواّد25/52؛ 25/27: املسيح أولوّية؛ 3/72(: لثالوثا)العمل  أولوّية :أولوّية
ترمجة ال؛ 02/32 :األوىل؛ أورجيان، العظة 00/5 :األوىلزمة األ ؛2/22 :يف الشرق األوىل ...أرحيا :أوىل

 لفما ؛ الذهيّب22/25: األوىل ؛ احلروف52/52؛ 52/37؛ 52؛ 52: األوىلتيموتاوس  ؛05/27 :األوىل
؛ 5/5؛ 5: كورنتس/إىل الكورنثّيني األوىلرسالة ال ؛52/37؛ 53/55؛ 51/55 ؛02/37 :األوىل والعظة

رسالة ال؛ 22/55؛ 22/52؛ 22/52؛ 22: إىل تسالونيكي األوىلرسالة ال؛ 5/2؛ 0؛ 5/37؛ 5/27؛ 5/27
؛ 4/2(: لبولس) األوىلفة ؛ الص3/77 :األوىل شريعةال؛ 00/5 :األوىلرسولّية ال؛ 52/37: إىل تيطس األوىل

 ؛ مسيحّيني للمّرة01/2: عن العهد أوىل؛ حملة 03/97 :األوىلكنيسة ال؛ 23/27 :األوىل واألسئلة غلغامش
 .3/77: واألخرية األوىل شريعةال؛ 04/22 :األوىل

 أّون
  .24/22 :حلياتنا تأوين ؛22/39 :األشعيوّي التنديد تأوين؛ 03/27 :تأوين
 أونسيموس
 .01/77 :أخوكأونسيموس ؛ 01/52 :مشترك أخأونسيموس ؛ 01/77 :ابين سومأونسي
 أونوميوس

 .53/22: واألنوميّين أونوميوس
 آية

: وخالص ذّل آيُة؛ 24/55 :العّمانوئيل آية؛ 24/27 :الصبّية العذراء آية؛ 24/55 ؛24/27 :آية: آية
(: 2 مت 2) 25: 2 اآلية إطار ؛24/27 :(23-22 آ) امللك يرفضها آية ؛24/55 :عّمانوئيل آية؛ 22/7
 آ) املفصلاآلية ؛ 00/52: انتقالّية آية 9: 5 أع؛ 25/27: (23: 2 قول) اآلية هلذه كتايّب ؛ إطار52/27

 البولسّي ؛ الالهوت22/27(: 9-5: 27 أش) 5 اآلية دراسة مفردات؛ 22/27: 22-2: 7 تس 2يف (ب7
 ؛25/27: اآلية هذه خالل من

 :"َأراراط" إىل تشري اليت اآليات؛ 25/75(: 5-2: 2يف قول  3-2 اآليات؛ 02/22 ؛01/22 :آيات :آيات
 لآلياتدراسة حتليلّية ؛ 01/22: (22-9: 2 مت 2) اآلياتتفسري ؛ 4/25: (22-7 رو) اآلياتإزائّية ؛ 02/7

: 53أش ) اآلياتشرح ؛ 52/7: (5: 37 - 23: 33أش ) اآلياتشرح ؛ 03/27: (22-25: 7 كو 2)
 ؛25: 2 ؛25-23: 22 إر) اآلياتنّص ؛ 20/73: (23-25: 3 أف) اآلياتشرح ؛ 50/32: (2-22

23 :5) :02/22. 
 إيديولوجّية
 .50/25: امللوكّية يديولوجّيةاإل

 إيرونيموس
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 .04/27 :إيرونيموس
 إيريناوس

 .04/232 :إيريناوس
 إيشوعداد املروزّي

 .52/77؛ 53/57؛ 52/77؛ 50/57؛ 22/53؛ 24/52؛ 21/35؛ 04/27 :إيشوعداد املروزّي
 أيقونة

 . 03/5 :الرّب جمد أيقونة
 إيل

 .21/27: إيل ؛ بيت23/37 :إيل
 إيلّيا

 .3/57 :إيلّيا جميء؛ 00/22 :اهلل حياور إيلّيا
  إينّنا

 .20/77 :اجلحيم إىل إينّنا نزول
 أيوب

 .20/32 :يوبأ ؛ سفر02/22 :يباركان اهللأيوب و بولس ؛53/55 :وبولس أيوب
 أيون

 :أليوناته ؛ شكاًل04/22 :يوناتاألسقوط ؛ 04/22 :واأليونات اللوغوس؛ 04/22 :ووالدة العامل أيونات
04/22. 

 

  
 

  اباب
؛ 03/7؛ 00/55؛ 05/72؛ 05/22؛ 05/22؛ 05/5؛ 54/2؛ 3/2: بندكتوس السادس عشر اباالب

 ؛04/232
 .03/75؛ 02/2: يوحّنا بولس الثاين البابا 

 بابل
 ؛52/55 :بابل رثاء؛ 52/55 :بابل دمار؛ 50/2 :بابل أرض :بابل
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 .23/57 :(الكلدانّية) بابلّية-ِنُيو ؛23/57 :البابلّية األمرباطورّية :بابلّية
 بادر

 .00/22: املبادرب اآل
 بازيليك

 .22/25 :القّديس يوحّنا بازيليك
 باعال

 .00/22 :باعالكهنة 
 بان

اخلتامّي  يانالب؛ 03/27 :اخلتامّي للجمعّية العاّمة الثانية يانالب؛ 03/22 :للجمعّية العاّمة الثالثة اخلتامّي يانالب
اخلتامّي للجمعّية  يانالب ؛ 03/25 :اخلتامّي للجمعّية العاّمة اخلامسة؟؟؟ يانالب؛ 03/25 :للجمعّية العاّمة الرابعة

 .2/32 :ليوسف يانالب ؛03/52 :العاّمة السادسة
 لوتب

 ؛00/57 :البتولبولس  :بتول
نداء إىل ؛ 0/27 :البتولّيةدعوة اإلنسان إىل ؛ 0/27 :البتولّيةبني الزواج و؛ 03/77 :مرميبتولّية  :بتولّية

 .0/27 :البتولّية
 حبث

 ؛21/27: عن أرض يبحثون؛ 23/37 :عن اخللود يبحث؛ 21/27: عن االطمئنان يبحث: حبث
 ؛23/27: يّتاألوغاري البحثتاريخ : حْبث

 .21/27: عن لقمة عيشه احثالب: باحث
 حبر

 ؛00/32 :البحرّيةو سفار الرّبّيةاأل؛ 51/27: البحرّيوحش ال: حبرّي
  .0/27 :البحر عبور ؛00/32 :البحر؛ سفر يف 0/27 :األمحر حرالب: حبر

 بدأ
 ؛00/27: البادئهو  ؛ اهلل00/27 :بادئ: بادئ

 ؛23/27 :البدء مشهدّية: ءبْد
الرتب  بداية؛ 23/7 :التاريخ بداية؛ 23/27 :اإلنسان بداية ؛23/27 :بابلّية-الِنُيو األمرباطورّية بداية: دايةب

 بداية؛ 3/37 :املسيحّية بداية؛ 03/23 :الكهنوت بداية؛ 04/7 :الساللة السلوقّية بداية؛ 02/22 :املارونّية
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 ؛ 00/57 :البداية ؛ أدب23/27 :داياتالب ؛20/27 :تاريخ اخلالص بدايات؛ 02/22 :رسائل بولس
 ؛52/32؛ 04/27 :مبدئ؛ 3/7 :املبادئ مبدأ: مبدأ

 .52/32: مبدئّية: مبدئّية
 بدع

 ؛03/2 :مسيحّي إبداع :إبداع
  .22/2 :مبدعأديب : مبدع

 بدل
 ؛52/55: الشوكبدل سرو ال: بدل
 ؛00/52 :بولستبّدل : تبّدل
 ؛0/27 :تبديل: تبديل

 .0/7: متبادلة أمانة: متبادلة
 بذل

 .22/25 :الذات بذل
 َبّر

 ؛00/32 :ّرالَبسفر يف : ّرَب
 .50/2 :الرّبّيةطريق يف ؛ 02/7 :الرّبّيةزمن  ؛00/32 :والبحرّيةالرّبّية سفار األ: بّرّية

 بربر
 .4/75 :الرببريهود وال

 برتلماوس
 .05/27 :األّولبرتلماوس بطريرك ال؛ 02/37 :برتلماوساستشهاد 

 ردب
 .2/27 :باردةمياه 

 بّر
  :أبرار

 ؛20/32: املتأّلم اّرالب: باّر
 بّر؛ 53/27: أورشليم بّر؛ 00/22: النعمة بّر؛ 20/32؛ 22/27 :اهلل بّر ؛55/75؛ 22/7: اإلميان بّر: بّر

؛ 24/7 :باإلميان الرّب؛ 3/57: اإلميان بّر الناموس إىل بّر من؛ 20/32 :اهلل برّب عترافالا؛ 20/25 :وقداسة
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؛ 55/75 :واحلّق الرّب؛ 03/22 :واإلمث الرّب؛ 22/7: باإلميان أم باألعمال الرّب؛ 55/75 :باإلميان باملسيح الرّب
: الرّب موضوع؛ 00/25: الرّب عطاش إىلال؛ 55/75 :يتطّلب السعي الرّب؛ 55/75 :يطلب السعي الرّب
 ؛55/75
؛ 55/22: املناشدة تربير؛ 54/22: اخلطأة تربير؛ 54/22: إبراهيم تربير؛ 55/22 ؛05/7: تربير: تربير

حّق أم  التربير؛ 55/2؛ 00/27؛ 05/27؛ 05/22؛ 4/75: باإلميان ربيرالت؛ 05/7: التربيراختيار اهلل و
 ؛3/25 :التربيرمعطي  سيحامل؛ 3/22: عربون اخلالص التربير؛ 55/22: هبة

 .05/27 :مرّبرات؛ 55/57 :فعل الشكرمرّبر : مرّبر
 برع

 ؛00/37: هو نعمةرّبع الت؛ 00/37 :ترّبع: ترّبع 
 .03/72: ترّبعات ؛ الهوت00/37؛ 00/2: ترّبعات مجع ؛5/27 :وإيصاهلا رّبعاتالت: اتترّبع

 برك
 ؛02/22 :اهلل يباركان وأيوب بولس: بارك
؛ دفُق خرٍي 2/27 :ياةوح َبَركٍة؛ 03/52 :لكّل األمم َبَركة؛ 22/27 :روحّية َبَركة؛ 3/57: َبَركة: بركة

 ؛02/25؛ 00/27 :الَبَركةلعنة وال؛ 2/27: اإلهلّيةالَبَركة ؛ 2/27 :َبَركةو
 .20: وصالة مباركة؛ 02/22: اهلل مباركة: مباركة

 برم
 .00/22 :معهم عهًدا يربم

 برنامج
 .02/5 :الالهويّت نامجالرب

 برهن
 .00/22 :بولس برهان

 برئ
 .04/232 :يهوذايرّبئ  إجنيل

 ِبِريْت
 .01/22: ِبِريْت

 َبَشٌر
؛ حمّبة 20/32: البشر ؛ غضبه على53/37: البشر ؛ دينونة04/37 :شرالبخلق ؛ 50/27: بشركّل : بشر
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 ؛01/2: للبشر اهلل
 .54/57: املسيح بشرّية؛ 51/72: البشرّيالعمل : بشرّي

 بّشر
 ؛22: بالسالم بّشرناو ؛ جاء00/32 :بولسبّشرها : بّشر

 :للبشارة أمانة بولس؛ 00/22 :مع مرمي البشارة؛ 00/52 :باآلالم البشارة؛ 22/25: اهللبشارة : بشارة
 :البشارة؛ عمل 54/32 :البشارة؛ ضرورات 22/25 :البشارة؛ رحم 5/25 :البشارة؛ أمّهّية 22/55
 ؛52/27 :البشارة؛ نقل 20/23

 ؛ حامل24/75 :بعّمانوئيل البشرى؛ 04/22 :املسيحّية البشرى؛ 53/2 :بأزمنة جديدةبشرى : بشرى
 ؛04/22 :للبشرى منطلق؛ 04/7 :البشرى ؛ منطلق22: البشرى ؛ قبول53/2 :البشرى

 ؛ 24/2 :اخلالص بشري أشعيا؛ 24 ؛3/2 :اخلالص بشري: بشري
 :املرسلّيالتبشري  ؛03/72 :الرسويّلالتبشري ؛ 52/27 :تبشريه؛ تيموتاوس يف 03/72 :بولس تبشري: تبشري
 ؛04/27 :به التبشريسيح وامل؛ 22/7 :باإلجنيل التبشري؛ 05/77 :املالئكّيالتبشري ؛ 04/22

 ؛20/27 :التبشريّية ؛ سياسة بولس20/27 :تبشريّية: تبشريّي
 هؤالء؛ 05 :املبّشرين بولس أّول ؛04/7 :املسيحّينياملبّشرين ؛ 52/7؛ 0/37 :املبّشر بولس: مبّشر

 .04/7: بّشريناملوصول ؛ 05/7 :املبّشرون
 بشرى بن سّري

 .52/75؛ 52/92 :بشرى بن سّري
 بصم

 .23/2 :بصماهتابالد الرافدين و
 بطرس

 ؛05/27 :وبولس بطرس؛ بني 03/7 :بطرسإجنيل ؛ 00/52 :وبولس بطرس ؛05/27 :يف أنطاكيا بطرس
 .00/5 :بطرس؛ قرب 2/2: الثانية بطرس؛ رسالة 00/22 :بطرسخطبة 

  بطريرك
 .05/27 :األّول برتلماوس البطريرك؛ 04/232 :ألكسي الثاين كطريرالب

 بطل
  ؛52/77: ةطلالبارافات ؛ اخل52/2 :باطلةجمادالت ؛ 4/75: إىل الرجاء اطلالبمن  :باطل
 ؛51/52: والبّطالني طالةالبحتذير من : بطالة

 ؛51/52: والبّطالني طالةالبحتذير من  :بّطالني
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 .01/57 :لعبودّيةاَبُطَلت سيح بامل :َبُطَل
 بعث

 ؛23/2 :انبعاٌث: انبعاث
 .22/22 :تيموتاوسبعثة : بعثة

 بعد
 الُبْعد؛ 02/22 ؛02/25: التعليمّي الُبْعد؛ 53/27 :البيبلّي الُبْعد؛ 51/79 :اإلسكاتولوجّي ْعدالُب: ُبْعد
 :الكريغمّي الُبْعد؛ 53/27 :الروحّي الُبْعد؛ 53/27؛ 51/52 :الرعوّي الُبْعد؛ 02/2 ؛03/27 :لقّياخل

 :مجاعّي ُبْعٌد؛ للعبد 50/25 :نبوّي ُبْعٍدبد ذو ؛ الع53/27 :الليتورجّي الُبْعد؛ 53/27 :الفدائّي الُبْعد؛ 53/5
 ؛50/25

 ؛22/55 :ابتعاد: ابتعاد
؛ 2/5 :والروحّية الالهوتّية السبت يوم أبعاد؛ 2/5 :دينّية طقسّية أبعاد؛ 04/232 :إجنيل يهوذا أبعاد: أبعاد
 ؛01/75 :للعهد اخللقّية األبعاد ؛04 :أبعادو ناجيل الغنوصّية، خلفّياتاأل

 .2/22: عن اهلل بتعدينامل؛ 52/2 :دينعللمبتإنذار : مبتعد
 بعل

 لفا األ ؛02/27 :عشترة واإلهلةبعل  ؛23/37 :يف نصوص التوراة بعل؛ 23/37 :يف الكتاب املقّدسبعل 
 ؛ مذبح02/27 :البعلصراع  ؛23/27 :البعل؛ 23/37؛ 02/27 :بعل إلله؛ ا02/27": بعل"املترمجة بـ

 .02/22 :البعل
 بقي

 :أحًدا ُيبقي؛ أاّل 55/27 :بينكمسأبقى ؛ 53/2؛ 24/2 :كلمة اهلل تبقى؛ و55/57: كممن أجل بقيت :بقي
 ؛5/27 :حيًّا خارج يبقى ؛02/27
 ؛20/77 :على قيد احلياة بقاء: بقاء
 ؛22/25 :أفسس بقايا: بقايا
 .53/27 ؛22/53: بقّيةال ؛ خالص3/57 :األمينةقّية الب؛ 24/22 :بقّية هنالك؛ 22/52 :الفقراء بقّية: بقّية

 بكر
 .25/22 :كّل خليقة بكر؛ 25/27 :اخلالئق بكر

 دبال
؛ 23/57؛ 23/2 :وبصماهتاالرافدين  بالد؛ 23 :والعهد القدميالرافدين  بالد؛ 23/22 ؛20: الرافدين بالد
 بالد أمرباطورّيات؛ 20/27 :الرافدين بالد أدب؛ 20/35؛ 20/32 :ما بني النهرين بالد؛ 0/22 :كنعان بالد
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ما بني  بالد؛ نبوءات 0/22 :كنعان بالد عبادة يفال ؛20/77 :الرافدين بالد لود يفاخل ؛23/2 :الرافدين
 :العربية البالد بولس يف ؛05 :العربية البالد ؛ أّول املبّشرين يف05/2 :"العربية البالد" اسم؛ 20/35 :النهرين

 .05/2 :العربية البالد ؛ سيناء يف05/2
 بلغ

 ؛0/27 (:22كو  2)بالغّية قراءة لغوّية  ؛0/27 (:23أش )بالغّية قراءة : بالغّية
 .51/32 :اجملد بلوغ ؛23/57 :الذروة آشور بلوغ :بلوغ

 بليعار
 ؛03/27: بليعاراملسيح و بني

 بىن
 ؛22/2: السالم ُيبىن ّبةباحمل: بىن
 ؛00/2 :سالمُبناُة  ؛00/52 :الباين بولس :باين
 ؛23/75 :اهليكلبناء ؛ 20/22 :االبتهالبناء ؛ 02/27 :األديّب 2كو  2بناء  :بناء
 ؛04/25 :بّناءة أحداث :بّناء

 ؛3/72 :نيانالبسالم وال؛ 22/55 :اجلماعة املسيحّية بنيان :بنيان
  :بنية

 ؛ 02/32 :( 5: 22 – 5: 23 قض) النّصبنية  :ضاةسفر الق
 النّصبنية ؛ 52/72 :(22-2: 77 أش) النّصبنية ؛24/35 :(5: 7 - ب22: 9 أش) النّصبنية  :سفر أشعيا

بنية ؛ 50/2 :55-75أش بنية ؛ 50/25 :(22: 75- 7: 75 أش) النّصبنية ؛ 50/5 :(9-2: 75 أش)
 ؛ 53/2 :(52 أش) النّصبنية ؛ 50/32 :(22-2: 53 أش) نّصالبنية ؛ 50/27 :(22-2: 77 أش) النّص

 ؛ 01/27 :(23-22: 22 إر) النّصبنية  :سفر إرميا
 ؛ 03/25 :7: 2 – 5: 2مال بنية  :سفر مالخي

 ؛ 22/77 :(7-2: 25أع ) النّصبنية  :سفر أعمال الرسل
 ؛3/72 :22-22 :23 روبنية ؛ 4/37 :(22-7: 22 رو) النّصبنية  :رسالة إىل الرومانّيني

 ؛ 0/27 (:احملّبة)نشيد بنية  :الرسالة األوىل إىل القورنثّيني
 ؛00/37 :(23-2: 9 كو 2) النّصبنية ؛ 03/5 :25: 2كو  2بنية  :الرسالة الثانية إىل القورنثّيني

 ؛ 05/22 :بنيتهاغالطية،  :الرسالة إىل الغالطّيني
 ؛ 20/22 :(23-2: 2أف )املقترحة نية الب :الرسالة إىل األفسسّيني

 ؛ 55/25 :(22-5: 2 فل) النّصبنية  :الرسالة إىل الفيلّبّيني
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 ؛ 22/35 :(22-25: 2قول ) النّصبنية  :الرسالة إىل القولّسّيني
 ؛51/32 :(25-22: تس 2)البنية واملصدر  :الرسالة الثانية إىل التسالونيكّيني

 ؛ 52/27 :(2 مت 2) 25اآلية بنية  :الرسالة األوىل إىل تيموتاوس
 ؛ 01/25 :25-23: 2 مت 2بنية  :الرسالة الثانية إىل تيموتاوس

 ؛ 00/27 :(5-3: 2 يت) النّصبنية  :الرسالة إىل تيطس
 ؛ 03/27 :إجنيل يعقوب التمهيدّيبنية 
 ؛ 00/57 :بولسبنية 
 .52/7 :مبىن

 بنيامني
 .21/27 :بنيامنيمن ِقَبل  معارض

 هباء
 .50/72 :هباء

 هبج
 .2/27 :البهجةالفرح و  يوم

 بؤس
 .00/22 :البائسنيجندة  
 بولس

 :الباين بولس؛ 01/52؛ 52/77؛ 55/75؛ 55/37؛ 55/22 ؛25/52؛ 02/22 ؛02/7 :بولس
 بولس؛ 00/57؛ 00؛ 52/72 :الرسول بولس؛ 03/3 :اخلادم بولس؛ 00/57 :البتول بولس؛ 00/52

؛ 0/37 :املدعّو بولس؛ 52/7؛ 0/37 :املبّشر بولس؛ 00/5 :أعمال الرسلبولس ؛ 00/22: بشعبه الشغوف
 أّول بولس؛ 00/77 :اعترف إن بولس؛ 3/2: اليهودّي بولس؛ 5/2: النيّب بولس؛ 5/2: املسيحّي بولس

: تلميذ معّلمه بولس؛ 00/5 :حبسب غالطية بولس؛ 00/57 :حبسب آباء الكنيسة بولس؛ 05 :املبّشرين
بولس ؛ 05/22: رسول األمم بولس؛ 00/5 :الرسائل بولس؛ 00/35: خادم العهد اجلديد بولس؛ 05/22

 بولس؛ 00/57 :للمسيح الشاهدبولس ؛ 00/29 :على رجم إسطفاُنس الشاهدبولس ؛ 02 :سفري املسيح
: يف الفردوس بولس؛ 04/22 :يف أنطاكيابولس ؛ 05/22: عبد يسوع بولس؛ 54/32 :الطبيعة ضعيف

بولس ؛ 02/72 :يف مقدونيابولس ؛ 22/77 :تسالونيكي يف بولس؛ 05/2: يف بالد العربّية بولس؛ 02/27
 بولس؛ 02/22 :وأتعابهبولس ؛ 02/2 :معّلمبولس ؛ 54/32: اجلميع حمّب بولس؛ 02/72 :كرسول

 :والرسلبولس ؛ 02/72: الرسولّية واخلدمة بولس؛ 02/72 :واخلدمةبولس ؛ 22/77 :واألزمنة الكورنثّية
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: وأيوب بولس؛ 4/75 :وألقابه بولس؛ 02/32: والعهد القدمي بولس؛ 05/25: يعةوالشر بولس؛ 02/72
؛ 22/25 :وهيكل أرطاميس بولس؛ 00/35: وكيل امليثاق بولس؛ 5/27 :ومجاعة كورنتس بولس؛ 02/22

: يصّلي على نّية التسالونيكّيني بولس؛ 51/73: يصّلي بولس؛ 22/7: اهلل يشكربولس ؛ 01/2: خيتار بولس
؛ استشهاد 51/72 :بولس اختبار؛ 5/25 :وأبّلس بولسأحزاب ؛ 02/72 :بطيطس يوصي بولس؛ 51/73

 ؛ أعداء0/37 :بولس ؛ اسم00/29 :بولس يفتدي ؛ إسطفاُنس53/55 :بولس؛ إسحق و00/5 :بولس
 نبياءاأل؛ 22/55 :للبشارة بولس؛ أمانة 02/22 :بولس ؛ آالم02/2 :بولس ؛ افتخار00/37 :بولس

؛ 05/32 :بولسميان عند اإل؛ 5/27 :بولس ؛ اهتمامات00/27؛ 00/7 :بولس إجنيل ؛53/55: بولسو
 ؛ بنية00/32 :بولس ؛ بّشرها00/22 :بولس ؛ برهان02/22 :بولسرسائل  ؛ بداية51/72: بولس إميان

 ؛ تبشري03/72 :الرسويّلبولس  ؛ تبشري00/52 :بولس ؛ تبّدل05/27 :بولس؛ بني بطرس و00/57 :بولس
حول  بولس؛ تعليم 02/2 :بولس تدوين؛ 01/52 :بولس؛ تدّخل 55/97 :بولس جتّرد؛ 03/72 :سبول

؛ 4/37 :األساسّيةبولس ؛ توجيهات 05/25 :بولس ؛ تعليم03/72: الرسويّلبولس ؛ تعليم 05/25: الشريعة
 :بولس ؛ خدمة00/7 :بولس ارتداد ؛ خرب4/22 :بولس؛ حياة 3/72؛ 3/27؛ 4/37 :بولستوجيهات 

 :بولس ؛ دور31/52: بولس دعوة؛ 02/2: الرسولّية بولس ؛ خدمة02/72؛ 02/2؛ 03/22؛ 04/22
 ؛ 53/2 :ببولس هيّب الفم وَشغفه؛ الذ00/22

؛ سياسة 05/22 :بولس ؛ سلطة55/57 :بولس ؛ سخاء00/2: إسكاتولوجّية ...بولسالقّديس  روحانّية
 :بولس ؛ َصْفُح02/22: الرسولّية بولس؛ صفة 22/7: بولسلدى  مولّيةالش؛ 20/27 :التبشريّيةبولس 

 :بولس ؛ فرح03/25: وفرحه بولس؛ عزاء 02/22 :بولس ؛ طلب00/5 :بولس للقّديس صورتان؛ 02/72
 :إىل العهد القدميبولس ؛ جلأ 00/5: دعوته؟ بولس استوعب كيف؛ 02/72 :هارتياحوبولس  ؛ قلق03/25

بولس  ؛ هوّية00/57 :العذراء؟بولس  عرف ؛ هل4/75 :سبول ؛ نبذة عن53/55 :بولسموسى و؛ 4/25
 ؛ يسوع5: بولس؛ يتجّلى إميان 00/57؛ 5/2: بولس ؛ وجوه0/37 :كورنتسيف بولس  وجه؛ 4/2: بقلمه

 ؛2/2 :بولس؛ يوم الرّب و53/55 :بولسو ؛ يعقوب55/52 :بولسو
 ؛ رسالة3؛ 4/75؛ 4/5؛ 4 :نيإىل الرومانّيبولس  ؛ رسالة52/5؛ 02/22 :بولسرسائل  :بولس ورسائله

 ؛ رسالة22/77؛ 22؛ 20 :إىل األفسسّينيبولس  ؛ رسالة02/72؛ 03/72 :كورنتس إىل الثانيةبولس 
 :القورنثّيني إىل الثالثةبولس  ؛ رسالة00/37؛ 00؛ 05 :غالطية إىلبولس  ؛ رسالة25 :إىل القولّسّينيبولس 

 ؛02/72 :بولس ؛ مراسلة20/22 :بولسيف رسائل  سّرال؛ 02/72
 ادالتاجمل؛ 00/57: البولسّيةسرية ال؛ 00/57 :البولسّينتاج ال؛ 25/27 :البولسّيهوت الال :بولسّي

 .52/22 :البولسّية
 بيبليا
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؛ رمزّية لبنان 3/52 ؛2/5: البيبليا؛ 02/22: واملنمنمات البيبليا ؛02/27: يف الكنيسة األرمنّية بلياالبي: بيبليا
؛ ُلوز 2/27 :البيبليا؛ لبنان و02/22: البيبليا؛ قّديس مشبع من 02/22 :بالبيبليا ّن مرتبط؛ ف2/2 :بيبليايف 
 ؛2/77 :البيبليايف 

: البيبلّي تشريعال؛ 53/27 :البيبلّي ُبْعدال؛ 23/22: احلكمّيالبيبلّي دب األ؛ 02/2: البيبلّيحياء اإل :بيبلّي
: البيبلّيالتعبري  ؛ عنقود عنب يف04/27: األنطاكّي يبلّيالبالتفسري ؛ 02/22: البيبلّي؛ تفاعل الفّن 2/5

؛ 22/22؛ 25/22؛ 04 ؛02/22 :بيبلّي؛ 21/29: حزقّيا بيبلّياللك امل؛ 2: البيبلّي كتابال؛ 00/25
 :حّتى الدم بيبلّية؛ 3/52 :املخطوط بيبلّية ؛52/52؛ 53/52؛ 53/27؛ 53/52؛ 55/97؛ 52/55
 بيبلّية؛ نصوص 01/2: البيبلّيةغري  عهودال؛ 2/2 :بيبلّيةرمزّية ال؛ 02/27: رمنّيةإىل األ بيبلّية؛ ترمجة 02/2

 .02/7 :قانونّية
 بيت

 َغاُزو يتالب؛ 3/25 :حلم بيت أطفال؛ 21/27 :إيل بيت؛ 00/22 :أبيهبيت  ؛01/2؛ 00/22 :بيت :بيت
 ؛01/2 :البيت؛ كنيسة 00/52؛ 02/27؛ 3/52 :املارويّن

 .25/72 :البيتّيةعالقة ال :بيتّية
 َغاُزو املارويّن( الـ)بيت 

 .00/52؛ 02/27؛ 3/52 :َغاُزو املارويّن البيت
 حلم بيت

 .3/25 :حلم بيت أطفال
 بيئة

 .20/73 :االجتماعّية يئةالب
 

  
 

 تاب
 ؛21/7 :توبة شّر يف سبيل ؛03/25 :أهل كورنتستوبة  ؛3/57 :إسرائيلتوبة ؛ 31/75 ؛02/77 :توبة

ترميم وبة الت؛ 54/25 :واالعترفالتوبة ؛ 3/22 :توبةاليوبيل ؛ 3/22 :توبة؛ مسرية 50/27 :توبة مزمور
  .50/27 :التوبة ؛ هدف23/75 :التوبة؛ قدوة يف 54/25 :التوبة طريق ؛50/27 :العهد

 تاباص
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 .02/27 :تاباص حصار
 تابور

  .2/32 :تابور جبل
 تاجر

 .23/7 :التجارةو زراعةال؛ 52/52 :العظيمة التجارة
 تاريخ

 ؛ بدايات04/2: الغنوصّية األناجيل تاريخ؛ 04/232؛ 04/7؛ 01/52؛ 23/75؛ 25/5: تاريخ :تاريخ
 :األديان تاريخ؛ 22/7 ؛2/22: أفسس تاريخ؛ 23/2: إسرائيل واليهودّية تاريخ؛ 20/27 :اخلالص تاريخ
؛ 20/27 ؛3/25: اخلالص تاريخ ؛23/27 :البحث األوغارييّت تاريخ؛ 02/22: األرمنيَّني تاريخ؛ 23/22

(: سفر اليوبيالت)الكتابة  تاريخ ؛3/25 :زمن املسيح تاريخ؛ 20/27 :بابل تاريخ ؛23/7: أوغاريت تاريخ
؛ 24/75 واملسيحانّيةالتاريخ بني ؛ 0/2 :التاريخرض واأل؛ 01/52 :التاريخ يف اخلالصّية اهلل إرادة؛ 3/25

تدّخل ؛ 04/7 والروح التاريخ؛ 02/2 :يف سفر القضاة التاريخ؛ 03/27: تمهيدّيال يعقوب إجنيل يف التاريخ
 :التاريخ رّب سّيدال؛ 3/25: التاريخيف  ؛ دور الشريعة2/27 :التاريخ ؛ حقبة ما قبل01/52 :التاريخ اهلل يف
 قراءة ؛3/25 :اخلالص تاريخ شريعة يفال؛ 0/7 :التاريخو األرض سّيَد؛ 0/22 :التاريخو سفر يشوع؛ 22/52

 :تارخيهاسومر و؛ 51/2 :تارخيهاو تس 2؛ 03/77(: الناصرّيني إجنيل)تارخيه ؛ 02: اإلميان نور على التاريخ
 ؛ 23/52

 ؛55/5: تارخيّية؛ 50/35 :التارخيّيفهوم امل؛ 23 :ودييّنتارخيّي  ؛ تفاعل53/37 ؛05/77 :تارخيّي :تارخيّي
تارخيّية نبذة  ؛00/23 :التارخيّيةوجهة ال؛ 2/27 :لتارخيّيةاقبات احل؛ 02/22 ؛02/72 ؛02/2 ؛00/27

؛ 03/7 :على إجنيل بطرس التارخيّيةدّلة األ؛ 53/2 :(52 أش)التارخيّية لفّية اخل؛ 50/5 :(9-2: 75 أش)
-2 أش)التارخيّي طار اإل؛ 24/7 :لسفر أشعياالتارخيّي طار اإل؛ 02/35 :(33-27: 22 قض)التارخيّي طار اإل
؛ 24/27 :(25-23: 5 أش)التارخيّي طار اإل؛ 24/22 :(22-2: 5 أش)التارخيّي طار اإل؛ 24/55 :(2
طار اإل؛ 20/27 :(9-5: 27 أش)التارخيّي طار اإل؛ 24/35 :(5: 7 - ب22: 9 أش)التارخيّي طار اإل

حز )ّي التارخي طاراإل؛ 53/27 :(27-2: 57 أش)التارخيّي طار اإل؛ 52/27 :(أ7-2: 37 أش)التارخيّي 
 ؛ 05/27 :(22-25: 2غل )التارخيّي  إطار النّص؛ 2/72 :(22

 .23/7 :التاريخإىل بداية ( قبل التاريخ)=  قبتاريخ :قبتاريخ
 تاق

  .3/37 :إىل التحريروق الت؛ 23/27 :لألزلّية توق
 تبع
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 .01: تعليمي اّتبْعَت
 تراث

 .03/27 :السريايّن راثالت
 ترجم

 ؛04/77 ؛00/57؛ 53/27؛ 02/27؛ 02/27؛ 02/27 :مجةتر ؛53/27 :ترجم: ترجم
األرمنّية  الترمجة؛ 02/27: بيبلّية إىل األرمنّية ترمجة؛ 01/27(: 23-22: 22 إر)النّص املاّسورّي  ترمجة: ترمجة

؛ 04/22: العربّية إلجنيل احلقيقة الترمجة؛ 02/27: للكتاب املقّدس 2972 ترمجة؛ 02/27: للكتاب املقّدس
األرمنّية بسائر؛  الترمجة؛ عالقة 00/57: املدعّوة بالفيلوكسينّية الترمجة؛ 04/37: العربّية إلجنيل فيلبُّس ةالترمج

: 2 ؛25 ،23: 2 غل)الثانية  الترمجة؛ مرّبرات 05/27(: 22: 2 ؛25 ،23: 2 غل)األوىل  الترمجةمرّبرات 
 الترمجة ؛05/27 :األوىل الترمجة ؛53/27(: 52 الشرفة دير خمطوط) ترمجته؛ املخطوط و05/27(: 22
 ؛00/57 :الرسائل البولسّيةتراجم ؛ 02/27: ترمجات ؛05/27 :الثانية

 .02/27": بعل"بـ املترمجةلفا  األ؛ 25/52 :مترجم :مترجم
 ترك

 .01/37 :دمياستركين ؛ 22/27 :اإلنسان القدمي ترك
 تسالونيكي

 إرسال تيموتاوس إىل؛ 51/22 :الثانية تسالونيكي؛ 22/77 :7-2: 25حبسب أع تسالونيكي  :تسالونيكي
 تسالونيكي 2؛ 51/52: تسالونيكي 2رعوّي يف البعد ال؛ 51/53: تسالونيكيأهل ؛ 22/55: تسالونيكي

 ؛22/55: تسالونيكي عودة تيموتاوس من ؛22/77 :تسالونيكي بولس يف ؛51/2: واإلسكاتولوجّية
رسالة ال؛ 51/73: التسالونيكّيني؛ بولس يصّلي على نّية 51/73: نيالتسالونيكّي بولس حيّض :تسالونيكيني

؛ 51/2؛ 51: التسالونيكّيني إىل رسالة الثانيةال؛ 22/55؛ 22/52؛ 22/52؛ 22: التسالونيكّيني إىل األوىل
 .51/73: التسالونيكّيني ؛ صالة51/53؛ 51/52؛ 51/55؛ 51/57؛ 51/79؛ 51/22؛ 51/3

 تعب
 .02/22 :أتعابهو بولس ؛02/22 :أتعابو آالم؛ 22/7 :مبحّبةتعب 

 تقال
 .00/57 :تقالوالشهيدة  قّديسةال ؛02/37 :تقال أعمال

 تقوى
  .52/52؛ 52/27 :التقوى؛ سّر 52/5: ومعرفة احلّققوى الت؛ 52/52 :بالتقوىحتّلي 
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 تكوين
 ."كان"أنظر 

 ذيتلم
 باآل؛ 52/25: التلميذ ؛ واجب52/2: أمني ٌذتلمي الرّب ؛ رسول05/22: معّلمه تلميذ بولس: تلميذ

 الميذالت ؛ ُدعي02/2: تالميذه وحترير ؛ بولس24/55: لتالميذه أشعيا من ؛ إعالن00/22 :تالميذهو
 .24/55: لتالميذه شعيا؛ من أ55/75؛ 04/22: مسيحّيني

 مّت
 .25/52 :يتمِّم بولس

 هتم
 .54/52 :الكربىهمة الت

 تّوج
 .24/35 :تتويج

 راةتو
 :التوراة؛ يهوه 20/27 :التوراة قوانني ؛23/25 :األوغاريتّية التوراة؛ 23/37 :التوراةبعل يف نصوص 

 .50/27: توراته ؛23/37
 توّسل
 .01/57 :توّسلداّلة و؛ 2/22: مجيع الناسمن أجل  توّسل؛ 52/7 :توّسل
 توّفى

 .02/27 :أبيملك وفاة
  توما

 ؛00/57 :احلرقلّي توما 
 ؛04/37؛ 04/27 :الغنوصّي توماإجنيل : نوصّيالغ توما

 .03/27 :الفيلسوف اإلسرائيلّي توما 
 تيطس

؛ 52 :تيطس؛ 52/27: وواجب التعليم تيطس؛ 52/5 :وكنيسة كريت تيطس؛ 52/27 :يف كريت تيطس
 :تيطسرسالة األوىل إىل ال؛ 02/72 :بطيطس يوصي بولس ؛02/72 :تيطس بولس يف مقدونيا ولقاؤه؛ 52
 .52/2 :؟تيطس؛ من هو 00/27؛ 52/55؛ 52/77؛ 52/72 :تيطسرسالة إىل ال؛ 52/37
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 تيامات
 .52/2 :تيامات

 تيموتاوس
؛ 52: الثانية تيموتاوس؛ 52/37؛ 52؛ 52: األوىل تيموتاوس؛ 52/37؛ 52/77؛ 55/22 :تيموتاوس
؛ 52/7 :وتنظيم العبادة ستيموتاو؛ 55/72 :وإّبفروديتس تيموتاوس؛ 52/52 :اتهمسؤولّي جتاه تيموتاوس
 ؛55/72 :يموتاوسبتتوصية ال؛ 22/55: تسالونيكي إىل تيموتاوسإرسال ؛ 52/5: وكنيسة أفسس تيموتاوس

؛ عودة 01/92؛ 52/52؛ 52/75؛ 52/37: تيموتاوس إىل رسالة األوىلال ؛02/37 :تيموتاوسذكر 
؛ هدف 52/2: ؟تيموتاوس ؛ من هو52/37: تيموتاوس؛ فضيلة 22/55: تسالونيكي من تيموتاوس
 .52/52 :ِطماتاُوَس؛ 01/37 :يموتاوست؛ يا 52/27 :يف تبشريه تيموتاوس

 ثيودورس/تيودوروس
 .04/37 :يصّياملّص ثيودورس ؛04/27 :املبسوسطّي تيودوروس

 تيودوريتس
 .22/53؛ 22/72؛ 50/52 :القورشّي تيودوريتس

 تيورّيا
 .04/27 :تيورّيا

 
 

 
 

 ثأر
  .21/27 :للجرميةبالثأر  أخذ؛ 24/55: اهللثأر 

 ثاٍن
؛ 50/22؛ 50/2: الثاين أشعيا؛ 02/22: لدعوة جدعون ثاٍن؛ خرب 24/55: العّمانوئيل آية ،ثان إنذار
(: 25-27آ )الثاين شكر ال؛ 3/77 :الثاينلم احل؛ 03/232: الثاين بطريرك ألكسيال؛ 50/25؛ 50/27
الثاين قسم ال؛ 3/22: (22-2: 7 رو)الثاين قسم ال؛ 2/52: الثاينصل فال؛ 51/32: الثاينشكران ال؛ 00/77

: (22-22: 5 رو)الثاين ور احمل؛ 20/25(: 29-23: 2 أف) الثاينقسم ال؛ 3/27: (2-22: 22 رو)
؛ 53/2؛ 52/55؛ 52/27 :الثايننشيد ال؛ 52/32: الثاينيالد امل؛ 3/25؛ 3/27: الثاينقطع امل؛ 3/22
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: (25-23: 55 أش)ثانية  ؛ جهة2/2: الثاين املسيح ؛ يوم جميء03/75؛ 02/2؛ 2/52: الثاين بولس يوحّنا
: تيموتاوس إىل الثانية؛ 01: الثانية ؛ تيموتاوس05/27: الثانية؛ الترمجة 05/2: ثانية ؛ دمشق53/37
؛ 51/22؛ 51/3؛ 23/2؛ 51: التسالونيكّيني إىل الثانية؛ الرسالة 03/27: الثانية العاّمة ؛ اجلمعّية01/92
؛ 03/72؛ 03/27؛ 03: القورنثّيني إىل الثانية؛ الرسالة 51/53؛ 51/52؛ 51/55؛ 51/57؛ 51/79
 .04/7 :ةنائّيالث؛ 03/22: الثانية؛ النقيضة 4/2: الثانية؛ الصفة 2/2: الثانية بطرس ؛ رسالة02/72؛ 02

 ثبت
 ؛05/2 :يف كالم اهلليثبت  من ؛01/25 :فاثبت أّما أنت :ثبت
 ؛22/25 :ثابتةقاعدة : ثابتة
حتريض  ؛05/2 :يف كالم اهلل الثبات ؛55/25 :على النضال الثبات ؛51/32 :الدعوة اإلهلّيةيف  الثبات :ثبات
 .05/2 :يف كالم اهللالثبات  عدم ؛51/73 :الثبات حّض على ؛51/52: الثباتعلى 

 ثقف
 ؛23/75 :(نينوى)ثقافتها  ؛3/2 :(بولس)يونانّية ثقافته : ثقافة
 .00/25 :الثقافّيةخلفّية بولس  :ثقافّية

 ثقل
 ؛00/22 :بعض أثقالليحمل بعضكم  :لثق

 .22/25: اإلخوة على تثقيل ال :تثقيل
 ثثال

وسائل  ؛3/7 :مّرات يف السنةثالث ؛ 05/27 :سنواتثالث ؛ 01/22 :حاالت يف سفر التكوينثالث : ثالث
 ؛00/37 :الثةث؛ معّلمون 51/22 :(2-2: 2تس  2) ثالث
 ؛02/27 :ثالثة مساء: ثالث

 .02/52 :الثالوثيف إطار ؛ 3/72 :الثالوثدينامّية ؛ 02/52 :ثالوث: ثالوث
 ثلج

  .2/27 :رمز الطهارةلج الث؛ 2/27 :لبنانثلج 
 مثر

 ؛52/7: الصالة مثار؛ 03/22: اإلحسان مثار؛ 4/75: الرّب مثر: ارث
 .20/27 :القيامة مثرة؛ 00/2: عهدال مثرة؛ 01/52: اإلميان مثرة: مثرة

 ثور
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 .02/25 :الثورعلى  تفلح ال
 

 
 

 جاء
 ؛22: بالسالم وبّشرنا جاء؛ 2/77 :يسوعجاء : جاء

؛ 51/22؛ 51؛ 22/22؛ 22/7 :الرّب جميء؛ 51/27 :رّبنا يسوع جميء؛ 3/57 :إيلّيا جميء :جميء
؛ 04/22 :يسوع جميء؛ 24/55 :مللك العادلا جميء؛ 2/2 :املسيح الثاين جميء؛ 52/55؛ 51/72؛ 51/27
 .2/2: املسيح جميءيوم ؛ 22/27 :الرّبجميء  ؛ زمن51/72 :الرّب جميءانتظار ؛ 51/72 :يوم الرّب جميء

 جاب
 ؛53/35 :لآلالماإلجيابّية  القيمة؛ 00/72 :إجيايّبوجه : إجيايّب

 .03/22 :الوّيجواب  ؛01/75؛ 3/22: اإلنسانجواب : جواب
 جاد

 .05/27: بنفسه من أجليجاد 
 جار

 .01/22 :جرياهنمآباء إسرائيل مع 
 جاز

 .50/27 :بالتجاوزاتاعتراف 
 فنْلاجان ك

 . 54/72 :كاْلفن جانتفسري 
 هجبع

 .02/52 :جبعهقضّية 
 جبل

اجلبل ؛ 52/55: والسماءاجلبل ؛ 51/52 ؛05/2 :سيناء جبل ؛2/32 :حرمون جبل ؛2/32 :تابور جبل
: اجلبال ؛ نقل52/55: اجلبال أرسخ من؛ 0/27 :جبال؛ 2/32: للجبلالعاّمة  رموزال ؛2/32: الترّقي يرمز إىل

0/27. 
 جبيل
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 . 2/27 :احلضارات مدينة جبيل
 جحيم

 إينّنا ؛ نزول03/25 :اجلحيم إىل املسيح ؛ نزول03/25 :اجلحيم يف راقدينال؛ 03/25: والعهد اجلديد حيماجل
 .20/77 :اجلحيم إىل

 جدار
 .04/7 :بني عاملنيجدار 

 جدد
 ؛04/22 ؛00/27 ؛00/77 ؛00/55 ؛01/52 ؛01/27 :جديدة/جديد؛ 00/77: "جديد"كلمة  :جديد
؛ 52/2: جديدة وحياةجديد  خروج؛ 00/27 ؛03/27؛ 00/55؛ 2/37 ؛01/52؛ 52/55 ؛03/27
: جديدهد سالم ؛ ع01/52: جديد ري خيلق مناخل؛ 03/27؛ 03/27؛ 00/27؛ 01/52: جديد خلق
: جديدة ؛ أزمنة00/55: جديدة أرض؛ 03/27: جديد ؛ كّل شيء04/2: للغنوصّية جديد ؛ فهم52/35
؛ 22/27؛ 20/25: اجلديدنسان اإل؛ 53/2 :جديدةبأزمنة  ؛ بشرى04/77: جديدة ؛ أضواء53/2
: اجلديدسى ؛ مو52/55: اجلديد معجزات اخلروج؛ 04/22: يف حياة الكنيسةديد اجل؛ 25/75؛ 25/72

 ؛ مساء03/27: للمؤمننيجديدة حياة ؛ 2/37: اجلديد ؛ يوم اخللق01/27: للعامل اجلديد النظام؛ 2/25
؛ 3/27: اجلديدةياة احل؛ 25/35؛ 04: اجلديدة ؛ أورشليم23/27: اجلديدةنسانّية اإل؛ 00/55: جديدة

: اجلديدةليقة اخل؛ 50/35: أشعيا يف اجلديدةليقة اخل؛ 52/2؛ 25/52؛ 25/75؛ 22/27؛ 20/73
 ؛22/27؛ 20/25: اجلديدةطبيعة ال؛ 00/72: اجلديدةشريعة ال؛ 54/25: للعامل اجلديدةرؤية ال؛ 03/27

؛ 00/77 ؛01/75 ؛01/32 ؛01/27؛ 01/5 ؛2/2 ؛3/25؛ 3/22 ؛0/22 :اجلديد العهد: اجلديد العهد
؛ 50/27؛ 51/27 ؛22/22؛ 24/27 ؛23/75؛ 22/7 ؛02/27 ؛02/72 ؛02/32 ؛02/25
ابن هالك يف ؛ 31/52؛ 35/25؛ 03/2؛ 03/25؛ 00/5؛ 52/27؛ 54/5؛ 50/2؛ 52/57؛ 52/22

؛ 02/2: املنحولةاجلديد ؛ أسفار العهد 01/27: اجلديد؛ استشهادات كتب العهد 21/27: اجلديد العهد
؛ 22/7: اجلديدلعهد وا أفسس؛ 02/25 :اجلديدإطار خدمة العهد ؛ 50/27: اجلديد أشعيا الثاين يف العهد

؛ 03/5؛ 00/35: اجلديد العهد ؛ خادم02/27: اجلديد ؛ احلرب يف العهد03/25: اجلديداجلحيم والعهد 
؛ 04/7: اجلديد؛ زمن العهد 0/22: اجلديد؛ راحاب عهد 31/52؛ 02/72؛ 00/35: اجلديد خدمة العهد
؛ امليثاق 01/75: اجلديد العهد ؤمن يف؛ امل24/27: اجلديد ؛ الكرمة يف العهد02/32: اجلديد مشس العهد

 اجلديد ؛ خيتم العهد00/77: جديد ؛ وسيط عهد01/75: اجلديد ؛ الوحي يف العهد00/35: اجلديد العهد
 ؛55/7: اجلديد ؛ اليوبيل يف العهد01/32: بدمه
 ؛01/2: أبًدا يتجّددعهد ال؛ 20/25 :روحيًّا جتّدًدا أذهانكم يفجتّددمت  ؛01/2 :جتّدد :جتّدد
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 .2/27: العهد جتديد ؛31/75 ؛05/2: جتديد :جتديد
  جدعون

؛ 02/22 :يهدم مذبح البعلجدعون ؛ 02/72 :واألدب اليهودّيجدعون ؛ 02/52 :خمّلص شعبهجدعون 
؛ 02/22 :جدعون رّب معال؛ 02/22 :جدعون دعوة؛ 02/72 :جدعون أصول؛ 02/52 :جدعون اسم
 .02/22: جدعون هوّية

 جدل
 ؛05/25 :ادلجت: جتادل

 ؛50/2 :55-75حول هّوّية أشعيا جدل : لجَد
  .52/22 :البولسّيةادالت اجمل؛ 52/2 :باطلةجمادالت  ؛52/22 :مت 2جمادالت : دلةاجم

 جرد
  ؛55/97 :بولس جتّرد :جتّرد

 .54/22 :عالمة ّردجم تاناخل: ّردجم
 جرف

 .21/7 :يف الشّراجنراف 
 جرم

 .21/27 :جرمية
 جرؤ

 .03/27 :جرأة
 جرى

 .2/27 :(مياه)جارية 
 جّز

 .02/72 :اجلّزة؛ حمنة 02/52 :اجلّزة؛ عالمة 02/72 :جّزة
 جزر

 .50/27: زراجل
 جزى

 ؛54/25 :بالعمل اجلزاء عالقة: جزاء
 .50/22 :للفداء جمازي: جمازي
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 جسد
 ؛05/2: إميانهجيّسد كاهن ال؛ 00/27 :جّسدالت ؛ الهوت00/27؛ 3/2 :جتّسد :جتّسد
: يسوعجسد  ؛ سّر05/2 :ودمه يسوعجسد ؛ 20/27 :يسوع املسيح جسد؛ 31/27: جسد: جسد
 اجلسد؛ 00/27؛ 4/22: والروح اجلسد؛ 02/27: جبسدي شوكة؛ 03/57؛ 24/35 :جبسد؛ 05/2

 ؛ مولد50/72: اجلسد ؛ مفاتن00/27 :اجلسد؛ فخر حبسب 4/22 :اجلسد؛ حياة حبسب 3/27: الواحد
 ؛22/27: اجلسد نّيون يف؛ وث24/35: باجلسد
 ؛05/77: اجلسدّية ؛ ختانة يسوع05/77 :جسدّية: جسدّي
 .4/22 :املتجّسد ابن اهلل :متجّسد

 جغرافيا
 ؛21: والدييّن اجلغرايّفتواجد ال؛ 2/32 :جغرايّف أساس :جغرايّف
 ؛23/57 :مملكة أوغاريت جغرافيا؛ 25/5 :(يكولوّس)جغرافيا ؛ 23/7 :(أوغاريت)جغرافيا  :جغرافيا

 .23/52 :سومرجغرافية 
 جلجال

 .0/27 :جلجال معبد
 غلغامش/جلجامش

 ؛20/77 :، أنكيدو واجلحيمجلجامش ؛23/37: والبحث عن اخللودجلجامش : جلجامش
 

 .23/27 :والطوفان غلغامش؛ ملحمة 23/27 :وآدم (بني) غلغامش: غلغامش
 جلس

 ؛22/22 :يف السماواتأجلسنا  :أجلس
 .03/77 :البطاركة جملس :جملس 
 جلعاد

 .02/32: جلعاد بين قّصة
 جلى

؛ 5/2 :وجه بولسيتجّلى ؛ 2/57 :معىن الزمنيتجّلى ؛ 5: إميان بولس يتجّلى؛ 52/32 :لطف اهللجتّلى 
 :يتجّلى ؛ اهلل00/22 :حوار اهلليتجّلى عهد ال؛ 05/22 :يتجّلىرسول األمم ؛ 22/7: يتجّلى االختيار اإلهلّي

  .52/27 :جتلٍّ؛ موٌت و0/7
 مجد
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 .20/77 :مجودمخود و
 مجل

 ؛2: رموزهأمجل  ؛ استّل من لبنان01/2 :صورة أمجلالزواج ؛ 01/2: صورة عن العهدأمجل : أمجل
 .2/27 :والشّر ريواخل مالاجل؛ 2/27: مجالو ُحبِّ: مجال

  مجع
 ؛ 2/52؛ 0/7 :خرسيّتاإلف جتماعالا؛ 2/27 :شكيم اجتماع؛ 21/27 :إسرائيل بين اجتماع: اجتماع

 ؛51/27 :لديه اجتماعنا
 :القانويّن االجتماعّيعىن امل؛ 54/25 :االجتماعّي عملال؛ 03/23؛ 2/22؛ 3/77: اجتماعّي :اجتماعّي

 ؛54/7 :اجتماعّية؛ 50/22
 ؛23/32 :اجلامعة سفر :جامعة
 ؛01/55: العهداعة مج ؛04/25؛ 04/27: أنطاكيامجاعة  ؛00/2؛ 22/55 ؛03/2 ؛4/22: مجاعة :مجاعة

 :املسيحّية اجلماعة بنيان؛ 53/27 :اجلماعةأمارات ؛ 5/27: كورنتسمجاعة  ؛03/22؛ 01/55: قمرانمجاعة 
 حياة ؛20/22: موضوع صالةاجلماعة  ؛53/27: املؤسَّسةاجلماعة  ؛4/37 :املسيحّيةماعة اجل؛ 22/55

: اجلماعة ؛ واجب23/32 :اجلماعةيف  اءنسال؛ 22/32: باملسؤولني اجلماعة ؛ عالقة22/32: اجلماعة
 ؛0/5: اجلماعة ؛ وضع0/32

 ؛ 01/57 :مجاعّيةشخصّية و( فيلمون)؛ رسالة 50/25 :مجاعّي ؛ للعبد ُبْعٌد50/22 :مجاعّي :مجاعّي
 ؛00/37؛ 00/2؛ 5/27: ترّبعاتمجع : مجع
 ؛2/27 :قرآنيف الاجلمعة  ؛ يوم2/27 :اجلمعة يوم ؛ أحكام2/27 :اجلمعة يوم اسم :مجعة
 ؛2/27 :شكيممجعّية : مجعّية
 ؛00/22 :مجوع :مجوع
: الناس مجيعتوّسل من أجل ؛ 50/72؛ 52/7: الناسمجيع ؛ 55/22: القّديسنيمجيع  ؛22/27: مجيع :مجيع

بولس ؛ 50/72: عوبالش جبميع ؛01/5: مجيًعا اهلل يعّلمهم؛ 01/22: مجيًعا سيعرفونين؛ 01/5 :مجيًعا؛ 2/22
 ؛ 22/27: للجميعدعوة شاملة ؛ 2/2 :للجميعالص اخل ؛02/52: اجلميع واجب ؛54/32: ميعاجل حمّب
 :ورشليمأ جممع؛ 54/52: اليهود جممع؛ 3/32: الناصرة جممع؛ 20/27 :اآلهلةجممع ؛ 54/97 :جممع :جممع
: اليهودّية امعاجمل؛ 00/22؛ 55/75 :الفاتيكايّن معاجمل؛ 00/7 :ورشليمأ جممعتعاليم  يرادإ؛ 00/22؛ 00/7
 ؛04/7

 ؛03/27 :ّيةجممع وثائق؛ 00/22 :ّيجممع قرار :جممعّي
 .52/2 :واحدة جمموعة؛ 02/7 :(كو 2)رسائل  جمموعة :جمموعة
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 جند
 .03/77 :صاحلجندّي 

 جنس
 . 23/22 :املقّدس اجلنسطقوس ؛ 23/22 :يف العهد القدمي اجلنس؛ 23/22 :املقّدس اجلنس

 جّن
 .5/22 :الصليب جنون

 جّنة
 .2/27 :على النهرات جّن

 جهد
 ؛52/25: اإلميان يف جاهد: جاهد
 .22/37 :الروحّياجلهاد ؛ 52/52 :احلّقهاد اجل: جهاد

 جهل
 .22/27 :جاهل

 جوهر
 .55/57: احملّبة جوهر؛ 00/27: اإلميانجوهر  ؛04/7 :أنثوّي وهرج

 جيش
 .31/7 :فرعون جيش

 

 
 

 حّران/حاران
  .20/27 :وموقعها حّران؛ 20/27 :حاران امسها

 حال
 ؛03/27 :طوارئحالة  ؛20/77 :مخودحالة ؛ 01/22 :(سفر التكوين)حاالت  :حالة
 .05/2 :احلالّية أورشليم: حالّية

 حاور
 ؛00/22: نوححياور ؛ اهلل 00/22: املخلوقحياور الق ؛ اخل00/22: اهلل حياور إيلّيا: حاور
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: سّرّيحوار ؛ 00/22: اهلل حوار؛ 00/22: السماء واألرض حوار؛ 00/22: الروح مع الرسل حوار: حوار
عهد ال؛ 23/27: حوار ديان القدمية يف؛ األ00/22: مالك البشارة حوار؛ 00/22: مع اآلب حوار؛ 31/7

 .02: احلوارحلقات  ؛01/2: حوارعهد خيار وال؛ 00/27: حوار
  حّب

 ؛05/27 :ينأحّب الذي ؛20/33: بعضكما َأِحبَّا: َأَحبَّ
 ؛52/72 :أحّبائه دعوة اهلل إىل: ءأحّبا
 :مششون حّب؛ 52/2: الربح حّب؛ 01/22 :الذات حّب؛ 52/35 :أبدّي حّب؛ 01/75 :حّب: حّب
؛ 20/33؛ 4/22 :املسيح حّب؛ 00/25 :إهلّي حّب؛ 4/22 :اهلل حّب؛ 00/55: الفقراء حّب؛ 21/27
 ّباحل؛ 20/72 :احلّب أناشيد؛ 00/27 :حّبهو ف اهلللط؛ 02/7 :حّبعهد  زواجال؛ 2/27 :حّب دفُق

 ؛ 22/37 :واالختيار
 كرم؛ 22/77 :احلبيبصديق وال؛ 01/52 :حبيًبا أًخا؛ 01/57 :حبيب أخ؛ 01/57 :حبيب: حبيب
 ؛52/35 :الصبا حبيبة؛ 24/27 :حبييب
 :حمّبرّب ال؛ 54/32: املسيح حمّب؛ بولس 54/32: اجلميع حمّببولس ؛ 54/32؛ 50/72 :حمّب: حمّب
 ؛ 50/72
: املسيح حمّبة؛ 01/2: للبشر اهلل حمّبة؛ 52/55؛ 4/22: اهلل حمّبة؛ 03/27؛ 3/77؛ 4/37: حمّبة: حمّبة
؛ 01/52: وعبد بني سّيد احملّبة؛ 01/2: اهلل حمّبةو وحيال؛ 22/7: حمّبة فعل؛ 55/22: واحدة حمّبة؛ 4/75

؛ 03/2: احملّبةأعمال ؛ 3/77 :املسيح على مثال احملّبة؛ 3/37: ء الشريعةمل احملّبة؛ 01/52: مثرة اإلميان احملّبة
دمة اخل؛ 55/57: احملّبة؛ جوهر 01/52 :احملّبة ؛ تغليب0/27: احملّبة؛ تشخيص 22/7 :احملّبةوالرجاء وميان اإل
؛ 3/37: احملّبة شريعة وكماهلا يفال؛ 3/37: احملّبةو شريعةال؛ 0/2: احملّبة؛ سنة 00/37؛ 00/25: احملّبةو

ُيبىن  باحملّبة ؛22/7 :مبحّبة تعب ؛00/72: احملّبة؛ وصّية 00/55؛ 0/27: احملّبة؛ نشيد 0/27: احملّبةميزات 
 ؛22/2: السالم
 .24/27 :حمبويب أغنية: حمبوب

 حبقة
 .2/27 :الكنعانّيةحبقة 

 حث
 .55/97 :على الفضائلحّث ؛ 22/32: حول حياة اجلماعةحّث 

 حّج
 .3/7 :والعيد ّجاحل
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 حجر
 .22/77 :صدم حجر

 حّد
 .4 :السيف كحدِّ كلمة

 حدث
 زمانهأحداث ؛ 04/25 :بّناءةأحداث ؛ 23/57 :(بالد الرافدين)أحداث ؛ 2/2 :مستقبلّيحدث : حدث

 ؛02/27 :(بولس يف الفردوس)احلدث  ظروف؛ 50/2 :أحداث؛ 50/2 :(أشعيا الثاين)
 ؛00/7 :طاكياأن حادثة ؛5/27 :زىن حادث :حادث
 .21/32 :احلداثةوتقليد ال: حداثة

  حدد
 : حتديد

 :(23-5: 52أش )النّص حتديد ؛ 53/22 :(5-2: 52أش )النّص حتديد ؛ 03/23 :(الكهنوت)حتديد 
لبنان يف العهد حتديد ؛ 55/25 :(22-5: 2 فل)النّص حتديد ؛ 55/22 :(3-2: 2 فل)النّص حتديد ؛ 53/25

 ؛00/35 :هوّية اخلدمحتديد ؛ 2/27 :القدمي
أش )رسالة العبد حدود ؛ 23/57 :(أوغاريت)الطبيعّية دود احل؛ 23/57 :(أوغاريت)اململكة حدود : حدود

 ؛ 01/27 :(23-22: 22 إر)النّص حدود ؛50/27 :79وهيكلّية أش حدود ؛ 52/27 :(أ5-7: 37
 ؛2/2 :حمّدد: حمّدد

 .00/77 :العهد األّولحمدودّية : حمدودّية
 حدق

 .03/2 :املؤمنون حيّدق
 حذر

 ؛21/7: امللوك حيّذرون نبياءاأل ؛55/75 :الكالبإحذروا ؛ 55/75 :األردياء العملةإحذروا  :حذر
املعّلمني  حتذير ؛03/22: األنبياء للكهنة حتذير؛ 51/52: من البطالة والبّطالني حتذير؛ 01/22: حتذير: حتذير

 .52/55: اليهود من حتذير؛ 52/27 :الكاذبني
 حّر

 ؛25/35 ":األسرى" األحرار حيّرر" حّر" أسرٌي": حّر
 :(بولس)تالميذه  حترير؛ 50/52: اليهود حترير؛ 03/25 :الراقدين حترير؛ 3/37: اإلنسان حترير :حترير
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؛ سبب 03/25 :الراقدين حترير رواية؛ 00/37؛ 05/7 :غالطية حترير؛ 4/22: الروح شريعة حترير؛ 02/2
 2)التحرير افع إىل الد؛ 3/37 :التحريرتوق إىل ال؛ 3/37 :هو من عمل اهلل التحرير؛ 03/2 :كو 2حترير 

 ؛4/75 :التحريرعمودّية وامل ؛3/37 :التحرير؛ الهوت 51/53 (:تس
 ؛4/75: فالتحّرر رجاءمن الباطل إىل ال؛ 52/5 :السجنمن  حتّرر :حتّرر
 ؛4/75 :حيّرروح ؛ الر25/35 ":األسرى"األحرار  حيّرر" حّر" أسرٌي": حّرر
: وُبنّوةحّرّية ؛ 3/57: اهللحّرّية ؛ 01/75 :اإلنسان حّرّية؛ 05/7 :اإلجنيل حّرّية؛ 03/27: حّرّية :حّرّية
 :احلّرّيةصليب وال؛ 00/25: اإلهلّية احلّرّية؛ 00/27 :احلّرّيةجنيل واإل؛ 50/2: وخالصحّرّية ؛ 05/35
؛ 05/22 :احلّرّيةمن العبودّية إىل  ؛00/25 :احلّرّيةمدعّوون إىل  ؛01/52 :احلّرّيةعبودّية وال؛ 05/77
 ؛01/57؛ 00/22
 .50/72: عوبالش حمّرر :حمّرر

 حرب
 ؛21/27: الظاملني حيارب روح الرّب :حارب
 :احلرب إعالن؛ 2/27: يف اليوم املقّدسحرب ؛ 2/27: يف السبتحرب ؛ 20/27: بني اإلخوةحرب : حرب

؛ 52/27 :على املعّلمني الَكَذبة احلرب؛ 21/27 :املقّدسة احلرب؛ 23/2 :رّية األفرامّيةالسو احلرب؛ 52/27
اهلل يف سفر  حروب ؛02/27 :احلرب ؛ وسائل02/22 :احلرب ؛ نداء إىل02/27: اجلديد يف العهد احلرب
 :امّيةاآلر روباحل؛ 02/27 :اهلل حروب أسباب ؛02/27 :إسرائيل اهلل من أجل حروب؛ 02/27 :القضاة

  .02/27: اإلهلّية احلروب؛ 24/7
 حرز

 .51/2 ؛51 :جمد رّبناإحراز 
 حرض

 .51/52: حتريض
 حرف

 .22/25 :األوىل روفاحل؛ 22/25 :(22كو  2)العطف  حروف حذف؛ 00/35 :َحْرف
 حرقلّية
 .00/57 :رقلّيةاحل ؛00/57 :احلرقلّيتوما " مقارنة"

 حرم
 ؛ 2/2 :"احلرام"كلمة  دراسة؛ 2/5 :يشوع يف سفر" احلرام": حرام
 ؛02/7 :النّيةحرمة  :حرمة
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 ؛7/27 :احملّرمةعمال األ: حمّرمة
 .3/57 :من املسيححمروم : حمروم

 حرمون
 .2/32 :حرمون جبل

 حزب
 .5/25 :بولس وأبّلس أحزاب؛ 5/25 :املسيححزب 

 حزقّيا
 .22/32 :؟حزقّيا؛ من يكون 21/29 :احزقّي لك البيبلّيامل؛ 22/32 :حزقّيا؛ 23/2 :يف وجه آشور حزقّيا

 حزقّيال
 .2/35: حزقّيال أّيام؛ 2/72 :22؛ 2/35 :25حزقّيال 

 حزم
 .52/2 :حازم 
 حسب

 ؛ غالطية02/27 :املخطوطات حسب ؛54/32 :ضرورات البشارة حسب؛ 2/27 :سرياخ حسب: حسب
 حبسب؛ 3/72 :27ال  حسب يوبيلال؛ 02/7 :القّديس بولس حسبنوايا ال؛ 00/37 :ابن الطّيب حسب
 :شريعة املسيح حبسب؛ 01/75 :الوحي حبسب؛ 00/22 ؛4/22: الروح حبسب؛ 00/27؛ 4/22 :اجلسد

؛ 04/37 :فيلّبس حبسب؛ إجنيل 03/77 :العربانّيني حبسب؛ إجنيل 2/22 :سفر يشوع حبسب أرحيا؛ 00/22
 :7-2: 25أع  حبسب ونيكي؛ تسال00/5 :غالطية حبسب؛ بولس 00/57 :آباء الكنيسة حبسببولس 

 :بولس حبسبعماد ال؛ 22/27 :أفسس حبسب طبيعة اجلديدةال؛ 55/37 :بولس حبسبالص اخل؛ 22/77
 ؛00/27

 ؛2/2: احلساب زمن تأدية: حساب
 .3/25 :احتساب: احتساب

 حسن
 ؛52: الكنيسة تدبري حْسن: حْسن

 .03/22: اإلحسان مثار: إحسان
 حصر

 .02/27 :تاباصحصار 
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 حصد
 .03/22: بسخاءحصد 

 حّض
  .51/73 :سالونيكّينيالت حيّض بولس؛ 51/73 :الثبات على حّض

 حضر
؛ 20 :احلضارة ؛ ذروة23/52 :السومرّية احلضارة ؛23/7 :حضارة ؛ هناية23/75 :عظيمة حضارة :حضارة
 ؛ 2/27 :احلضارات مدينة جبيل؛ 23/52 :حضارهتاسومر و
 حضورإطار ؛ 3/52 :كتايّب حضور؛ 00/22: اهلل حضور ؛55/27؛ 02/22؛ 3/7: الرّبحضور  :حضور
  .02/25 :املسيح

 حفر
 .22/25 :حفرّيات أفسس بعد

 حفظ
 ؛50 :على احلّق حافظوا :حافظ

 

 ؛52/52: موهبة على حفاظ :حفاظ
 

 .52: اإلميان وديعة حْفظ؛ 2/5 :يوم السبتإحفظ  :حفظ
 حفل

 ؛ مزمور2/27: بتجديد العهد احتفال؛ 53/25: اخلالصّي عهدبال احتفال؛ 2/27: سرًّا بالسبت احتفال
 .2/52: بعمل اخلالق حتفالاال ؛53/25: احتفال

  حّق
؛ 52/27: حقًّا وأرامل... أرامل؛ 54/22: ؟أم هبة حّقتربير ؛ ال0/32 :الرسول حّق؛ 01/2: حّق :حّق

 :احلّق ؛ أضاعوا0/32 :والواجب احلّق؛ 22/27 :يف سبيل السلوك احلّق؛ 02: واطنّيةباملحقُّها نحولة وامل
حافظوا على ؛ 52/7؛ 52/5؛ 01/5: احلّق؛ معرفة 20/25 :احلّققداسة ؛ 52/52: احلّقهاد اجل؛ 52/25
؛ 52/52 :احلّق ناموس؛ 55/75 :احلّقموضوع ؛ 55/75 :احلّقو رّبال؛ 01/2 :احلّقوميان اإل؛ 50 :احلّق

 ؛ 0/32 :باحلقوقتضحية ال؛ 0/32 :حقوق؛ 53/37 :احلّقةعبادة ال؛ 01/2: احلّقةشركة ال
خالص  حيّققبن اال؛ 3/57 :الوعد بيسوع حتقيق؛ 4/75 :الوعد باإلميان حتقيق؛ 3/57؛ 0/7 :حتّقق :حّقق
 ؛01/75 :العهد يتحّقق؛ 0/7 :يتحّقق وعدال؛ 00/22 :اآلب
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 :يف يسوع احلقيقة؛ 04/77 :ّيةالعلم قيقةاحل؛ 04/22: احلقيقةإجنيل ؛ 05/22 :اإلجنيل حقيقة :حقيقة
 ؛50/25 :احلقائق عبد صورةال؛ 50/25 :املستقبلّية قائقاحل؛ 22/27

: آٍت احلقيقّيعامل ال؛ 50/27 :احلقيقّيصوم ال؛ 04/22 :احلقيقّيرث اإل؛ 04/22 :حقيقّية/حقيقّي :حقيقّي
 ؛3/27: احلقيقّيةذبيحة ال؛ 54/25
 .51/79: احملّققة اسكاتولوجّياإل؛ 51/79 :حمّققة :حمّقق

 حقبة
 .2/27 :التارخيّية قباتاحل؛ 00/55: الرسولّية قبةاحل؛ 2/27 :التاريخ ما قبل حقبة

 حقر
 .03/25 :الرّب اسماحتقارهم 

 حكم
 ؛01/22: الشريعة أحكامعهد وال ؛2/27 :اجلمعة يومأحكام  ؛01/22 :الشريعةأحكام : أحكام
 ؛3/57 :حتكموا ال؛ 01/5 :يف اإلميان َتَحكَُّمال : َتَحكَُّم
 ؛51/27: املتلّبس الشيطان اكماحل :حاكم
 حكم؛ 00/37: املتهّودين على حكم؛ 3/25 :طيباريوس حكم؛ 04/7 :السلوقّي حكم؛ 3/72: حكم :حكم

 ؛ 5/27 :(7كو  2) احلكمإصدار ؛ 50/27: كماحل؛ 00/37 :على اليهود
؛ 5/22: العامل اليونايّن حكمة؛ 5/22 :العامل حكمة؛ 5/22: اليهودّي العامل حكمة؛ 04/7: حكمة :حكمة
؛ 5/22: اهلل يف صليب يسوع حكمة؛ 5/22: اهلل يف الكنيسة حكمة؛ 24/2؛ 22/22 ؛5/22: اهلل حكمة
 حكمة؛ أشعيا حامل 23/32 :أحيقار حكمة أثر؛ 23/32: وادي الرافدين حكمة؛ 52/37: تيموتاوس حكمة

 :اهلل من احلكمة؛ 20/22 :اإلهلّية احلكمة؛ 25/22 :اهلل حكمةسيح ملا؛ 24/2: حكمة؛ رجل 24/2 :اهلل
 :اإلهلّية احلكمةو سّرال ؛Sophia" :04/37" احلكمةأسطورة ؛ 04/37 :والدميورغوس احلكمة؛ 22/27
: حكمته؛ قّوة اهلل و24: احلكمة؛ نيّب 03/2: احلكمةعرفة وامل؛ 2/27: كاألرز احلكمة؛ مشوخ 20/22

 ؛2/27 :احلكمةيف رمز كيم ح؛ كالم 5/22
 ؛02/25 :حكمّيانتشبيهان  ؛23/22 :احلكمّي دب البيبلّياأل؛ 23/22 :حكمّي: حكمّي
 .04/22 :واألطفال كماءاحل؛ 04/22 :حكماء؛ 2/27 :احلكمةيف رمز حكيم كالم  :حكيم

 حكى
 .52/2 :عجائزحكايات 

  حلل
النّص  حتليل؛ 04/225: (إجنيل حّواء) حتليل ؛02/27: (إجنيل الطفولة العريّب) حتليل؛ 22/27: حتليل: حتليل
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أش )معاين النّص  حتليل ؛2/32: (23-22: 7مت )سيكولوجّي  حتليل ؛22/37: (23-22: 7تس  2)
 ؛0/22: 27-2: 23يش  حتليل ؛22/27: (22

 ؛ دراسة02/22 (:إرميا واخلزَّاف)حتليلّية  ؛ دراسة03/27 (:22-25: 7كو  2)حتليلّية  دراسة: حتليلّي
 .02/5 (:27-22: 2قض )حتليلّية  ؛ دراسة52/27 (:25-7: 2يت )حتليلّية 

 حّل
 .23/22 :أوغاريتّيةحلول ؛ 04/22 :يسوع العامل حّل

 حلم
 .20/22 :يف األدب القدمي احللم؛ 3/77 :الثاين احللم؛ 3/77 :الثالث احللم ؛3/77 :األّول احللم

 حلى
 .52/52 :بالتقوى حتّلي

 محار
 .02/25 :محارو ثور

 محد
 .02/72 :محٌدنعمٌة و ؛22/32 :للحمد مدعاة

 محل
 ؛22/7 :برجاء احتمال :احتمال
 ؛20/22 :حاملهو سّرال؛ 24/2 :اهلل حكمة حاملأشعيا ؛ 53/2 :البشرى حامل: حامل
 ؛00/22 :بعضكم أثقال بعض ليحمل: محل
 .04/77 :(إجنيل يهوذا)اإلعالمّية  ملةاحل: محلة

 محى
 .54/52 :القطيعمحاية  :محاية

 

 .22/77 :حيميوطري  أسدك: ىمح
 حّن

 ؛55/22 :والرأفةنان احل :حنان
 

 .22/25 :"حنون" أم" ولد" :حنون
 حنطة
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 .50/25 :حنطة
 محورايب

 .20/27 :محورايب ؛ مدينة20/27 :محورايب ؛ قانون20/27 :ملكمحورايب 
 حّواء

 .04/225: اءحّو إجنيل ؛ مؤّلف04/225 :حّواءإجنيل 
 حول

حول ؛ 02/72 :اخلطوط العريضةحول ؛ 25/32 :اخلتانحول ؛ 02/52؛ 02/25 :إرمياحول : حول
حول ؛ 21/23 :سفر القضاةحول ؛ 54/5 :سفر التكوينحول ؛ 01/57 :بولسحول ؛ 05/25 :الشريعة

؛ 22/22 :لرّبجميء احول ؛ 25/29 :كولوّسيحول ؛ 22/37 :عامل األرواححول ؛ 52/7 :صالة الكنيسة
 ؛22/32 :احلياةحول حّث ؛ 54/97 :ناسوت رّبناحول ؛ 01/52 :موضوع العبودّيةحول 
: نبوءةحتّولت ؛ 31/2: "كلمة"إىل تتحّول  ؛04/22 :أنطاكيا إىل ملجأحيّول  االضطهاد يف أورشليم: حّول
 ؛2/22: لبنانيتحّول ؛ 24/75

  .53/27 :متحّولعامل : متحّول
 حّيى

 ؛55/97؛ 55/22 :(2-2: 2فل )حّية الت؛ 25/22 :(22-2: 2قول )حتّيات ؛ 02/22 :يسنيالقّدحتّية 
 .02/22 :واملباركةالتحّية 

 حّية
 .23/27 :مدخل إىل الفشل ّيةاحل

 حيثّية
 .05/32 :حيثّيات

 حيوان
 .54/5 :احليوانعلى  سيادةال

 حيي
 ؛02/2: البيبلّي حياءاإل: إحياء
 ؛04/22 :األحياء تابك؛ 04/22 :أحياء :أحياء
 ؛5/27 :خارج حيًّايبقى ؛ 5/27 :احيًّ؛ 52/52 :احلّي ثالامل؛ 52/52 :حّي: حّي
؛ 22/32 :اجلماعة حياة؛ 03/27 :جديدة للمؤمنني حياة؛ 4/22 :بولس حياة؛ 00/22 :اإلنسان حياة: حياة
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 :اهلل حياة؛ 05؛ 02/52؛ 02/22؛ 02/2؛ 02؛ 04/22: الكنيسة حياة؛ 02/25 :الشعب األرميّن حياة
؛ 00/22 :يسوع العلنّية حياة ؛00/2: املسيح حياة؛ 25/75 :املؤمنني حياة ؛54/22 :ؤمنامل حياة؛ 00/2

: اجلديدة احلياة؛ 2/22 :االجتماعّية احلياة؛ 3/27 :حياة ؛ مشروع2/27 :حياة؛ بركة و0/27: حياة انتصار
؛ 25/72 :املسيحّية احلياة؛ 20/73 :الروحّية احلياة ؛52/2؛ 25/52؛ 25/75؛ 22/27؛ 20/73؛ 3/27

 :يف املسيح احلياة؛ 22/32: يف الروح احلياة؛ 4/22 :حبسب الروح احلياة؛ 4/22 :حبسب اجلسد احلياة
احلياة القدمية واحلياة  ؛ بني20/77 :احلياةعلى قيد  بقاء؛ 25/72 :املسيحّية احلياة أساس؛ 05/27؛ 3/22

 ؛ عطّية4/22: احلياةو شريعةال؛ 23/37 :يف املسيح احلياة ؛ شجرة25: وفيه به احلياة؛ 22/27 :اجلديدة
؛ 00/29 :املسيحّية احلياة ليتورجّية ؛20/77 :احلياة ؛ قيد20/73 :الروحّيةللحياة  ؛ قاعدة22/32 :احلياة

 :حلياةوا وحدةال ؛23/37 :احلياة ؛ من نبتة25/52 :يف املسيح احلياة ؛ ملء22/27 :احلياة متطّلبات
 ؛00: املسيح هي حيايت؛ 22/75 :حياتنا؛ 00/22
 ؛ 03/2: احملييروح ال؛ 03/2 :حميي: حميي
 ؛03/27 ؛05/27 :حييا؛ 02/72: باإلميان حنيا؛ 4/22 :ستحيون؛ 02/32: باملسيح حييا رسولال: يحي

02/32. 
 

 
 

 خيار
  .51/72 :مسلكّيةخيارات ؛ 01/2 :خيارهد الع ؛55/22 :أهل فيلّبيخيار 

 خاف
 .24/25 :األبرارخيافه ؛ 24/25: األشرارخييف اهلل  ؛52/55 :ختف ال: خاف
 ؛24/25 :خمافتهاهلل و من خوف: خوف
 .3/22 :اهلل خمافة؛ 24/25 :خمافتهاهلل و من خوف :خمافة

 خالف
 .52/2 :املخالف التعليم

 خان
 ؛53/27 :للخونة دمار: خونة
 .02/7 :اخليانة؛ رغم 04/232 :يهوذا ةخيان؛ 22/52 :العهد خيانة :خيانة

 خرب
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 (:ملحمة غلغامش) اخلرب حملة؛ 02/22 :ثاٍن لدعوة جدعون خرب ؛00/7 :بولس ارتداد خرب ؛0/22 :خرب: خرب
23/27. 

 ختم
 ؛51/53 :اخلتامو سالمال؛ 05/72 :السينودس ختام؛ 51/53 :ختام: ختام

رسالة ؛ ال05 :ّيةختامرسالة ؛ 03/52؛ 03/25؛ 03/25؛ 03/22؛ 03/27 :ّيتاماخلبيان ال :ّيتامخ
 ؛ 05/75 :للسينودسّية تاماخل
 .01/32 :العهد اجلديد بدمه خيتم: تمخ

 خنت
 :واألعياد اخلتان؛ 54/22 :جمّرد عالمةاخلتان  ؛54/22 :أدىن من اإلمياناخلتان  ؛25/32 :اخلتان حول: ختان
 ؛25/32

 ؛05/22 :اخلتانة استعباد ؛05/77 :والصليب اخلتانة ؛05/77: داليهو ختانة؛ 05/77 :يسوعختانة : ختانة
 ؛05/77 :باخلتانةصليب ال بال؛ 05/77 :باخلتانةال  باإلميان
 .54/22 :املختونني لغري أم للمختونني طوىب: خمتون

 خدع
 .22/77 :املخدوعزوج ال

 خدم
 :غريك خادم؛ 03/5؛ 00/35: اجلديد العهد خادم؛ 03/77 :صاحل خادم؛ 53/2 :أمني خادم: خادم

: اجلديد العهد خادم بولس ؛0/37: اخلادمبولس ؛ 52/52: املؤمنني خادم؛ 00/29: املسيح خادم؛ 3/77
 ؛5/7 :املصلوب خّدامرسل ؛ ال5/7 :املسيح خّدامرسل ؛ ال5/7 :املصلوبخّدام ؛ 00/35

؛ 31/52؛ 02/72؛ 00/35: اجلديد العهد خدمة ؛51/79 :اإلسكاتولوجّيا خدمة؛ 03/27: خدمة: خدمة
 خدمة؛ 22/32: املتواصلة اهلل خدمة؛ 52/55 :اهلل خدمة؛ 31/2 :الكلمة خدمة؛ 00/37 :القّديسني خدمة
سّر  خدمة؛ 02/72؛ 02/2 ؛03/22 ؛04/22: بولس خدمة؛ 02/72 :املصاحلة خدمة؛ 0/32 :املسيح
إميانك ؛ 00/37: خدمةنعمة و؛ 52/55: اهلل خدمةيف ؛ 02/25 :العهد اجلديد خدمةإطار ؛ 22/27 :املسيح

 اخلدمة؛ 00/25: واحملّبة اخلدمة؛ 0/32 :املسيحّية اخلدمة؛ 03/52 :الكهنوتّية اخلدمة؛ 00/29: خدمتهو
؛ 01/2 :يف الكنيسة اخلدمة ّيةهيكل؛ 05/22: اخلدمةمفهوم ؛ 02/72 :اخلدمةو بولس؛ 02/25: الرسولّية

  ؛00/35: اخلدم ؛ هوّية01/2؛ 52/32: يف الكنيسة اخِلَدم ؛05/77 :العقيدة خدمتهاغالطية و
 .05/2 :خيدمهكالم اهلل : َمَدَخ
 خرافة
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 .52/77: ةطلالبارافات اخل
 خرب

  .52/35: اخلرابوذّل ال؛ 2/2: خراب يوم
 خرج

 ؛50/2: أخرجوا: أخرج
 ؛24/27 :كتاب أشعياخارج  ؛5/27 :اجلماعة خارج: خارج
 ؛31/7: جيش فرعونخرج : خرج

 .52/55: اجلديد اخلروج؛ معجزات 2/5 :من مصرخروج ؛ 52/2: جديد خروج: خروج
 خزف

 .02/22 :واخلزَّاف إرميا
 خزن

 .23/2 :كبري خمزون أوغاريت
 خسر

 .54/5: خسرناها خريات
 خشب

 .00/25 :الصليب خشبة
 خّص

 ؛02/2: خاّصة؛ رسالة 52/7: بالرجال خاّصةتعليمات : خاّص
 ؛ 04/27: خصائصهاو( theoria" )التيورّيا"؛ 00/37 :23-2: 9كو  2 خصائص: خصائص
 .52/2: الرسائل الرعوّيةخصوصّية : خصوصّي

 خصب
 .2/27 :اخلصب؛ لبنان 52/55 :أورشليمخصب 

 خطا
 .00/5 :الرسولّية( بولس) خطواته

 خطب
 ؛53/2 :الذهيّب الفم خياطببكالم اهلل : خاطب
 ؛05/22 :عشر السادس بندكتوس خطاب: خطاب
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 ؛00/25 :وكتايّب خطايّبأسلوبان : خطايّب
 ؛53 :الكنيسة خطباءأعظم : خطباء
 ؛00/22: يعقوب خطبة؛ 00/22: بطرس خطبة؛ 00/52 :إسطفانوس خطبة؛ 2/32 :مخس خطب: خطب
 ؛02/7: اخلطوبة زمن: خطوبة
 ؛03/72: "املسيح خّطيبة" كنيسةال: خّطيبة
 .00/22 :املخطوبةالعذراء  مرمي: خمطوبة

 خّط
 ؛ 02/52 -02/72 :العريضة طوطاخل: خّط

 بيبلّية؛ 04/232؛ 55/97؛ 52/55؛ 51/53 ؛24/55؛ 25/52 ؛22/77 ؛02/72 :خمطوط :خمطوط
 الشرفة دير خمطوط)وترمجته  ملخطوطانّص ؛ 02/27 :اللورنسيانا خمطوط؛ 3/52 :البيت غازو املارويّنخمطوط 

األرمنّية  خطوطاتامل ؛02/27 ؛3/25: خمطوطات؛ 04/232 :(ل يهوذاإجني) املخطوط وضع ؛53/27(: 52
  .02/27 :خمطوطة؛ 02/27 :وطبعها

 خطر
 ؛00/32 :اخلطر يف قلب: خطر

 ؛01/22 :التعاليمخطورة : خطورة
 .04/232 :اخلطريةهّمة امل: خطرية

 خطئ
 ؛ 5/27 :املطروداطئ اخل؛ 3/25: اخلاطئ آدم: خاطئ
 ؛00/22 :اخلطأة ؛ رمحة54/22: اخلطأةتربير ؛ 54/22 :امرييف املزطأة اخل: خطأة
 ؛22/27 :ختطأوا ال: خطئ
: العامل يف اخلطيئة؛ 52/55: يعقوب خطيئة؛ 22/39: األممخطيئة ؛ 25/75 ؛02/77: خطيئة: خطيئة

؛ 4/22: اخلطيئة شريعة؛ 51/53: اخلطيئة إنسان؛ 3/25: اخلطيئة أدخل؛ 4/22: واملوت اخلطيئة؛ 3/25
 .52/55 :خطاياكم؛ نتيجة 00/25 :اخلطايا ؛ غفران52/52 :املعروفةطايا خلا

 خفي
 ؛04/95 :يوحّناخفايا كتاب : خفايا

 .52/52 :ةخفّياملاملعروفة و طايااخل: فّيخم
 خليل

 .53/75 :اهللخليل  إبراهيم
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  خلص
خالص ؛ 53/27 :البقّية خالص؛ 3/22 :األمم خالص؛ 3/27 :إسرائيل خالص؛ 52/7: خالص: خالص

 خالص؛ 52/22 :النخبة خالص؛ 3/22 :اهلل خالص؛ 03/25: الشعب اليهودّي خالص؛ 53: الرّب آت
: خالصذّل و؛ 50/2: خالصو حّرّية؛ 00/22 :اآلب خالص حيّققاالبن ؛ 21/7 :آتية خالصاتأّول و

 ؛2/37: خالص ؛ يسوع عالمة22/7
 اخلالص؛ 52/7: اجمّلايّن اخلالص؛ 50/27: اّمالع اخلالص؛ 52/7 ؛50/27؛ 22/52: الشامل اخلالص
: أجل الضعفاء من اخلالص؛ 2/2 :للجميع اخلالص؛ 22/52 :لبقّية فقراء اخلالص؛ 22/27 :باملسيح

؛ 52/55 :باستمرار يوَهب اخلالص؛ 2/5 :واخلروج من مصر اخلالص؛ 22/27 :منذ اآلن اخلالص؛ 50/25
 ؛ تاريخ24/2؛ 24 ؛3/2: اخلالص ؛ بشري20/27 :اخلالصريخ تا ؛ بدايات55/37: اخلالص إسخاتولوجّية

؛ 00/27: اخلالص ؛ رسالة0/22 :اخلالصومشولّية  ؛ راحاب3/22: اخلالصتربير عربون ال؛ 3/25: اخلالص
؛ 3: اخلالص ؛ عّلة00/22 :اخلالصقبول  ؛ صعوبة52/7؛ 0/22: اخلالص ؛ مشولّية2/5 :اخلالص سبت
: اخلالص؛ يهوه وسيط 02/77: واخلالصغفرة امل؛ 3/22: واخلالصمة نعال؛ 21/7: اخلالص مسرية

 ؛50: خالصي ؛ اقترب55/37: خلالصكم ؛ إعملوا50/25
 ؛ 52/7: مسيحّية خالصة؛ 03/27 :خالصة: خالصة
 إرادة اهلل ؛2/25: اخلالصّي اهلل ؛ مشروع2: اخلالصّي اهلل عمل؛ 53/25: اخلالصّي احتفال بالعهد: خالصّي
 ؛ 01/52: ةاخلالصّي
 ؛22/52 :ليخّلص ؛ يعاقب22/52 :؟خيّلص؛ من 22: خيّلصناو رّب يأيتال؛ 02/35 :صخّل: خّلص
: يف الرسائلخّلص امل؛ 21/7: خمّلصًّا أقام هلم؛ 02/35: خمّلص يفتاح ؛02/52 :شعبه خمّلص جدعون: خمّلص

؛ 52/7 :املخّلص اهلل؛ 00/27: املخّلص ظهور؛ 50/72: املخّلصرّب ال؛ 3: يسوع املسيحاملخّلص ؛ 52/2
  .22/22 :خملَّصوننعمة بال

 خلى
 ؛55/97 ؛55/25؛ 55: ذاته أخلى: أخلى

 .05/2 :عن كالم اهللالتخّلي ؛ 01/57 :الكبريخّلي الت: ىختّل
 خلف

 ؛00/22 :يف أنطاكيةخالف  :خالف
 ؛23/57 :نبوخدنّصرخلفاء  :خلفاء
؛ 3/22 (:52أش )التارخيّية اخللفّية  ؛2/22 (:5: 23 ؛25: 2 ؛25-23: 22 إر)التارخيّية اخللفّية  :خلفّية
 ؛04 :لفّياتاخل؛ غنوصّية 3/2 :فاعلة خلفّيات؛ 3/22 :23-22: 22رو خلفّية 
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 .52/2 :املخالف تعليمال :خمالف
 َخَلَق

 :اخلالق ؛ اهلل50/72 :اخلالقرّب ال؛ 2/52: اخلالقحتفال بعمل الا؛ 00/22 :املخلوق حياور اخلالق: خالق
 ؛52/7
؛ 03/27؛ 03/27؛ 00/27؛ 01/52: جديد خلق؛ 04/37: البشرخلق  ؛00/57؛ 20/25: خلق: خلق

: جديد من خيلقري اخل؛ 23/5 :التكوين يف سفر اخللق؛ 00/22: وعهدخلق ؛ 20/25 :اهلل على مثالُخلق 
 ؛2/37: اجلديد اخللق؛ يوم 2/5 :اخللق ؛ سبت23/5 :اخللق؛ رواية 01/52

 ؛03/27: اجلديدة اخلليقة؛ 50/35: أشعيا اجلديدة يف ليقةاخل: ليقةخ
 .00/22 :املخلوق حياورالق اخل: خملوق

 ُخُلق
 ؛53/92 ؛02/27 :أخالق: أخالق
 ؛2/7 :أخالقّية: أخالقّية
: خلقّية ؛53/2 :اخللقّي طبيق؛ الت02/2 ؛03/27 :اخللقّي ْعد؛ بالُب53/27؛ 51/32 :ُخُلقّي: خلقّي
 .01/75 :للعهد اخللقّية بعاداأل؛ 21/27؛ 03/27

 خلد
 .23/37 :اخللود؛ يبحث عن 20/77 :اخللودوت وامل؛ 20/77 :بالد الرافدين يف اخللود

 خليل
 .53/75 :اهللخليل 

 مخد
 .20/77 :ومجود مخود

 مخر
 ؛52/52: اخلمر من بالقليل عالج: مخر

 .5/27 :يف العجني مخرية :مخرية
 مخس

 .03/22: اخلمسنقائض ال؛ 02/27: واخلمسون اخلمسة؛ مقترحات السينودس 2/32: اخلمسطب اخل
 خري

 رياخل ؛ شجرة01/52: جديد خيلق من رياخل؛ 01/52: األكرب رياخل؛ 2/27 :ريخ ؛ دفُق2/27 :ريخو مجال
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 خريات ؛54/5: خسرناها خريات؛ 01/52 :للخري خّوة مالزمةاأل؛ 2/32 :رياخل ؛ عمل23/37 :والشّر
 .22/27 :اخلالص

 

 
 

 دار
 .03/77 :يديريرئس و

  دام
 :ائمةالدالوالدة ؛ 24/55 :ائمالدسالم ال؛ 22/22 :اائًمدنكون مع الرّب  ؛01/37 :يف قليبا ائًمدأنتم 
04/37. 

 دان
 ؛21/27 :دان :دان
 ؛3/77 :لَتدينمن أنت : دان
 ؛ 21/27 :املشركونانّيون الد :دايّن
 الديانة؛ 23/52: السومرّية يانةالد؛ 23/52: سومر ديانة؛ 23/75: أوغاريت يانةد؛ 2/2: ديانة :ديانة

 :واآلهلة ياناتالد؛ 23/27: القدمية ياناتالد؛ 23/22 :الشرق األدىن القدمي ياناتالد؛ 2/5: اليهودّية
 ؛05/7 :ياناتالد؛ عبودّية 23/25
 ؛23/22 :األديان؛ تاريخ 23/27: حوار القدمية يف األديان :دين

 ؛2/2: عاّمة دينونة؛ يوم 2/2: هي النتيجة نونةيالد؛ 04/22: العاملدينونة ؛ 53/37: البشر دينونة: دينونة
( جبيل)مركز ؛ 04/7 :اليهودّيالدييّن فكر ال؛ 21: الدييّنو تواجد اجلغرايّفال؛ 23 :دييّنتفاعل تارخيّي و :دييّن
 :دينّية قيمة؛ 23/75 :الدينّيةطقوس ال؛ 24/55 :الدينّية راءاةضّد امل؛ 2/5 :طقسّية دينّية أبعاد ؛2/27 :دييّن

  .23/22 :الدينّية؛ نصوص أوغاريت 2/5
 داود

 .54/22: داود مزامري ؛24/75: داود ابن
 دبر

 .03/52 :التدبري مهمَّة ؛03/52 :يف الكنيسة التدبري؛ 52: الكنيسة تدبري ؛ حْسن2/2 :وقائّيتدبري 
 دبورة
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 .22/22 :دبورة نشيد ؛22/22 :رة؟دبو من تكون
 دجل

 .51/27: الدّجالنيّب ال؛ 51/27 :الدّجالسيح امل
 دحض

 .22/53 :مينساء أورشليدحض أشعيا 
 دخل

 ؛3/25: اخلطيئةأدخل  :أدخل
 ؛01/52 :بولس تدّخل؛ 01/52 :التاريخ اهلل يف تدّخل :تدّخل
 ؛00/22 :شعبه املختارداخل  من :داخل

 ؛03/27 :الداخلّي نساناإل :داخلّي
 ؛0/22 :إىل أرض كنعانخول الد :دخول
 ؛05/29؛ 05/27 :مداخالت؛ 05 :(سينودس)مداخالت  :مداخلة
 :إىل سفر القضاة مدخل؛ 52/5 :إىل الرسائل الرعوّية مدخل ؛23/27 :إىل الفشل مدخلّية احل :مدخل

21/32.  
 درس

  :دراسة
 ؛ 01/22 :كوينثالث حاالت يف سفر التدراسة  :سفر التكوين
 ؛02/5 :27-22: 2هيكلّية قض دراسة ؛ 2/2 :"احلرام"كلمة دراسة  :سفر القضاة

 ؛ 00/7 :(27-2: 5صم  2)النّص دراسة  :سفر صموئيل الثاين
دراسة ؛ 24/22 :3-2: 3نقٍد نّصّي ألشعيا دراسة ؛ 24/55 :(22-2أش )النّص دراسة  :سفر أشعيا

  ؛22/27 :22أش دراسة ؛ 52/72 :(22-2: 77أش ) نقدّية دراسة؛ 22/27 :5-5: 27مفردات أش 
 ؛ 02/22 :(22-2: 29إر )حتليلّية دراسة  :سفر إرميا

 ؛ 03/27 :(22-25: 7كو  2)حتليلّية دراسة  :الرسالة الثانية إىل الكورنثّيني
 ؛ 52/27 :25-7: 2يت دراسة  :الرسالة إىل تيطس

 ؛ 04/232 :(إجنيل يهوذا) أوىلدراسة  :إجنيل يهوذا
 :أنطاكيامدرسة  ميزات ؛04/37 :أنطاكيامدرسة  تعاليم؛ 04/27؛ 05/52 :أنطاكيامدرسة  :مدرسة

54/22 . 
 درش
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 .02/25 :"ِمْدَراْش" ؛ معىن02/25: مسيحّي مدراش
 دعا

يدعو  ؛31/2 :الكنيسةيدعو  إرميا ؛55/75: إىل تعليم املسيحُدعي ؛ 55/75 ؛04/22: التالميذُدعي : دعا
 ؛00/22 :ه إبراهيمإل

 ؛5/27 :اإلخوة بني دعاوىال  :دعاوى
 دعوة؛ 0/27 :البتولّيةاإلنسان إىل  دعوة؛ 24/55؛ 24/22 :أشعيا دعوة؛ 00/22: إبراهيم دعوة :دعوة
إىل  دعوة؛ 01/75 :إله العهد دعوة؛ 51/32 :اهللدعوة ؛ 52/72 :أحّبائه اهلل إىلدعوة ؛ 52/27 :العبد

 دعوة؛ 22/27: شاملة للجميع دعوة؛ 02/22 :جدعوندعوة ؛ 31/52: بولس وةدع؛ 55/22: واضعالت
: ؟ دعوتهبولس  استوعب كيف؛ 24/22 :دعوة ؛ رواية00/22 :موسى دعوة؛ 52/55؛ 52/7 :قورش

 ؛ 51/32: اإلهلّية عوةالد؛ 02/2 :النبوّية دعوته؛ إرميا و51/32 :الدعوةختيار والا؛00/5
 ؛22/32 :مدعاة :مدعاة
 :مدعّوونوثنّيون ال؛ 01/2 :مدعّوونكّلنا ؛ 00/25 :إىل احلّرّية مدعّوون؛ 4/2 :ليكون رسواًلمدعّو  :مدعّو
  .0/37 :املدعّوبولس  ؛52/52

 دم
بيبلّية ؛ 23/75 :الدم ؛ إراقة01/72 :الدمأخذ موسى ؛ 00/25 :الذكّي الدم؛ 00/25 :عاّم بشكل الدم

؛ لو أّن 00/25: الذي للعهد دمي؛ 05/2 :دمهجسد يسوع و ؛00/25 :الدممفهوم ؛ 02/2 :الدمحّتى 
 .4/75 :بدمه؛ يسوع كّفارة 00/25 :دَمه ؛ يسفك00/29 :ُيراقدمي 

 دفع
 ؛02/72 ؛00/7 :يدافع :عداَف
 ؛02/72 :دوافع؛ 00/77؛ 51/53 :دافع :عداِف

 ؛54/57: املسيح بشرّية عن دفاعه؛ 54/57: املسيح ألوهّية عن دفاعه :دفاع
 ؛02/2 ؛03/2 :دفاعّية :اعّيدف

 .53/55 :مدافع :مدافع
 دفق

 .2/27 :ريخ دفُق؛ 2/27 :حّب دفُق
 دفن

 .20/77 :املدافنغذائّية يف  مواد
 داّلة
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 .01/57 :داّلة
 دّل

  .20/72 :الوصول دالئل؛ 2/57 :انفتاح صور دالئل؛ 03/7 :(إجنيل بطرس)تارخيّية  ةأدّل
 دمر

 ؛02/27 :شكيمتدمري  :تدمري
 

 .20/27: الدمارمن العظمة إىل ؛ 2/27: دمارموت و؛ 53/27 :للخونةدمار ؛ 52/55: بابلدمار  :دمار
 دمشق

 .00/52 :دمشقعلى طريق  شاول؛ 05/2 :ثانية دمشق
 دميورغوس

 .04/37 :الدميورغوسو كمةاحل
 دهر

 .52/22 :الدهور ؛ ملك20/22 :الدهور مكتوم منذ
 دور

: الشريعة دور؛ 00/22 :بولسدور ؛ 00/27: اإلميان دور؛ 04/22: أنطاكيا دور ؛00/52: 9: 5أع  دور
؛ 04/22: الكنيسة الرسولّية دور؛ 51/32: الثاين الشكراندور ؛ 3/25: يف التاريخ الشريعة دور؛ 52/27

 الرئيسّي الدور؛ 04/25 :دورهاأنطاكيا و ؛2/25: يشوعدور ؛ 52/52 :الناموسدور ؛ 52/7 :املرأةدور 
 .02/7 :لكلمة اهلل

 دّون
 ؛ 52/5 :الرسائل الرعوّية تدوين؛ 02/2 :بولس تدوين؛ 55/5 :(إىل الفيلبّيني) تدوين :تدوين
 .04/93 :(يوحّنا أبُّوكريفون)ُدّون  :ُدّون

 دّوى
 .3/2 :املدّويارتداد 

 دياتيقي
 :"دياتيقي"لكلمة  طار الكتايّباإل؛ 00/52: يف أعمال الرسلدياتيقي ؛ 01/37: يف رواية العشاء األخريدياتيقي 

 . 00/77: "دياتيقي" كلمة ؛01/37
 دمياس

 .01/37 :دمياس تركين
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 دينامّي
 .3/72 :الثالوث دينامّية

 ديونيسيوس برصلييب
 .53/57؛ 55/97؛ 3/25 :برصلييب ديونيسيوس

 

 
 

 ذاق
 .22/32: اإلميان ذوق بفضل

 ذبح
؛ 3/27: احلقيقّيةالذبيحة ؛ 00/77: كاملةذبيحة ؛ 00/29: إميانك ةذبيح؛ 01/32: املسيحذبيحة  :ذبيحة

ذبائح سيح وامل؛ 5/27: الذبائح؛ مسألة 23/75: الذبائحسحر وال؛ 00/2: ذبائح؛ 02/72: الذبيحةالك وامل
 ؛5/27: األوثان
 .02/22 :البعلمذبح  :مذبح

 ذروة
  .20: وحالر ذروة إىل احلضارة ذروة من؛ 23/57 :الذروة آشور بلوغ

 ذكر
 ؛50/72 :اإلمث يذكر؛ ال 22/25 :تذكرون إّنكم؛ 02/37: تيموتاوس ذكر: ذكر
  ؛00/22 :يتذّكر اهلل؛ 00/22: العهد تذّكر ؛01/5: أذّكرك :ذّكر

 ؛ 02/77 :تذكارات: تذكار
 .22/25: الذكرى حمور؛ 23/2 :والسبعون اخلامسة الذكرى: ذكرى

 ذّل
 ؛52/55 :مصرإذالُل  :إذالل

 .22/7: وخالص ذّل؛ 24/55 :األصنام عابد ذّل؛ 52/35: اخلرابوّل الذ :ذّل
 ذهن

 .20/25 :أذهانكمجتّددمت يف 
 راءى
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 .24/55 :الدينّية املراءاةضّد 
 

 
 

 راّبي
 .2/32 :نينّيياّبالرتعليم 

 راح
 ؛02/72 :هارتياحقلق بولس و :ارتياح
 .2/52 :الراحةوم الفرح وي ؛2/5 :اهلل راحة؛ 2/5 :اإلنسان راحة :راحة

 راحاب
 ؛ قّصة0/22 :ومشولّية اخلالص راحاب؛ 0/22 :يف العهد اجلديد راحاب؛ 0/22 :تنضّم إىل شعب اهلل راحاب
 .0/22 :راحاب

 رافائيم
 .20/77 :رافائيم

 ينرافَد
 :كتاب املقّدسوال الرافدين؛ بالد 23؛ 20 :والعهد القدمي الرافدينبالد  ؛23/57؛ 23/22: الرافدين بالد
؛ 23/2 :الرافدينبالد  أمرباطورّيات؛ 20/32 :الرافدين بالد أدب؛ 23/2 :وبصماهتا الرافدينبالد  ؛20/2

 .20/77 :الرافدينبالد  لود يفاخل؛ 23/32: الرافدينوادي  حكمة
 رأى

 ؛55/72 :رأيت ؛50/27: يسوع أرى: ىأر
 ؛02/22: مالك الرّب ترائي؛ 2/37: الرّبترائي  :ترائي
يف  ؛ يوم الرّب00/55 :الرؤيا يف سفرالعهد  ؛2/2 :الرؤيا ؛ سفر24/55 :واحدة رؤيا؛ 02/27 :رؤيا :رؤيا
 ؛ 00/55 ؛2/2 :الرؤيا سفر
  ؛54/25: اجلديدة للعامل ؤيةالر؛ 24/55 :عّدة ىرؤ؛ 02/72: الرّب رؤى :رؤية

 ؛51/79 :ةالرؤيوّي رَوُصال :رؤيوّي
 .02/25 :الوجه اإلهلّيمرآة  :مرآة

 رأي
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 . 55/22 :واحد رأي؛ 00/37 :تقدمّي رأي؛ 52/52 :بعد املعرفة رأي
 رائحة

 .04/22 :اآلب رائحة
 رّب

؛ 2/22؛ 00/2؛ 2/22: رّب ؛ يسوع52/52؛ 22/2؛ 21/7؛ 2/27؛ 4/37؛ 5/22 :رّب :رّب
 ؛04/27: أرباب؛ 2/22: األكوان رّبلدى  عيد؛ ال55/72
جميء  أمر؛ 51/2 :رّبنا ؛ إحراز جمد54/97 :رّبنا؛ 51/27 :يسوعرّبنا ؛ 54/97 :مع الشيطان رّبنا: رّبنا
 ؛ 51/27 :يسوع رّبنا ؛ جميء54/97 :مع الشيطان رّبنا قتال؛ 51/27: رّبنا

؛ 50/72: املخّلص الرّب؛ 50/72: احملّب الرّب؛ 50/72: العادل الرّب؛ 50/72: اخلالق الرّب: الرّب
؛ 22/52: التاريخ سّيد الرّب؛ 53/75: لنا أب الرّب؛ 50/72 :مرّحب رّبال؛ 52/22: املعّزي الرّب
؛ 50/72 :ينتدب كورش الرّب؛ 50/2 :يتكّلم الرّب؛ 22: وخيّلصنا يأيت الرّب؛ 24/55: صخرة عثار الرّب
 :الرّباحتقارهم اسم ؛ 55/72؛ 00/2 :يسوع الرّب ؛21/27 :بعروسه يعتين الرّب؛ 3/25 :يرضى الرّب
: الرّب ؛ أقامكم02/22 :الرّب تعرف ؛ األمم ال52/72: الرّب أطلبوا؛ 51: الرّبإحراز جمد  ؛04/25
أخو ؛ 53/22؛ 50/77: الرّب ؛ انتصار0/22: الرّبعمال ؛ أ2/22 :الرّب صنعه يوم الذي؛ ال21/7

: الرّب ترائي ؛03/5 :الرّب جمد ؛ أيقونة02/22: الرّب؛ إهتداء األمم يف 0/27 :الرّب أمام؛ 03/77: الرّب
 ؛ روُح0/2 :الرّب رضى ؛53 :آت الرّب؛ خالص 55/27؛ 3/7: الرّب ؛ حضور4/75: الرّب مثر؛ 2/37

 من الرّب زواج؛ 3/7: الرّب زواج؛ 22/27 :الرّب جميء ؛ زمن02/72: الرّب ؛ رؤى21/27: الرّب
 ؛ عبادة52/27 ؛51/22: الرّب ؛ ظهور2/7 :الرّب؛ صوت 52/35 :مدينته الرّب؛ سيزّين 3/25: شعبه
؛ 52/77؛ 50/27: الرّب ؛ عبد52/77: وعابده الرّب ؛ عبد50/33: املتأّلم الرّبعبد ؛ 05/22: الرّب
 ؛ َقَسُم21/7: الرّب ؛ عييّن52/52 :الرّب ؛ عطف22/27 :الرّب ؛ عودة0/7 :الرّب ؛ عشاء03/77

؛ 22/55؛ 22/22؛ 2/7 :الرّب ؛ جميء51/2؛ 03/5: الرّب ؛ جمد53/37: الرّب ؛ كلمة0/7 :الرّب
: الرّب ؛ مناظر02/22: الرّب ؛ مالك52/55: الرّب ؛ مسيح52/55؛ 51/72؛ 51/27؛ 51/22
؛ 51/5؛ 22/27؛ 2/52؛ 2/75؛ 2/27؛ 2/22؛ 2/27؛ 2/22؛ 2/2؛ 2: الرّب؛ يوم 02/27
 بالرّب لسالما ؛31/52: بالرّب افتخار ؛2/2 :الرؤيا يف سفر" الرّبيوم " ؛52/55؛ 51/72؛ 51/22

؛ 2/27: للرّب مقّدٌس يوٌم ؛3/7: للرّب ؛ عيد50/37: للرّب ؛ شاهٌد22/39: للرّب إهانة؛ 00/2 :يسوع
 .55/72 :الرّبيف  ؛ أرجو22/22 :اائًمد الرّبنكون مع  ؛02/22 :جدعون مع الرّب

 ربح
 .52/25 :السريع الربح؛ 52/2: الربححّب 
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 ربط
 ؛ 24/2 :أشعيا بواقعه ارتباط؛ 04/27؛ 22/27 :ارتباط :ارتباط
 ؛03 :الكتابّية العاملّيةابطة الر؛ 3/22 :بني املرأة والرجل ابطالر :رابط
 ؛3/27(: 9-2: 22رو )الرسالة  قسَمي ربط :ربط

 .02/22 :بالبيبليامرتبط ؛ فّن 50/25 :بزمانهاملرتبط عبد ال ؛2/2 :باملاضيمرتبط حدث مستقبلّي  :مرتبط
 ربع

 .02/2 :جزاءاأل رباعيُّ
 ىَرّب

 ؛54/7 :املسيحّيةربية الت :تربية
 .53/55 :املرّبيذهيّب الفم ال :مرّبي

 َرب يهوشع راحيم
 .52/57: رّب يهوشع راحيم شرح

 رتب
 :املارونّية الرتب ؛ بداية03/97 :اليد وضع رتبة ؛23/75 :املصاحلة رتبة ؛00/27 :العمادرتبة : رتبة
 ؛02/22

 .03/23 :الكهنوتّية ةراتبّيالت :تراتيّب
 رثى

 .52/55 :بابل رثاء
 رجا

 ؛55/72 :يف الرّبأرجو  :رجا
؛ 04/22 :للغنوصّيني رجاء؛ 55/97 :يف الشّدة رجاء؛ 4/75: فتحّرررجاء ؛ 03/27؛ 03/5 :رجاء: رجاء

نيّب  ؛ أشعيا22/7 :برجاءاحتمال ؛ 04/22: رجاء؛ فرح و52/2 :رجاءرسالة ؛ 51/5: وانتظاررجاء 
 الرجاء ؛22/7 :واحملّبةالرجاء وميان اإل ؛54/57: الرجاءوميان اإل ؛02/22: الرجاءمل واأل؛ 24/22: لرجاءا

 .4/75: الرجاءإىل  اطلالبمن  ؛54/22 :رجاءعلى غري  الرجاء؛ 24/22 :الوشيك الرجاء 24/22 :املرتقب
 رجع

 .00/22 :املرجعاآلب املبادر و
 رجل
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 رجل؛ 51/22 :املعصيةرجل  ؛03/77؛ 52/25: اهلل رجل؛ 53/2 :لكلمةارجل ؛ 51/27 :اإلحلادرجل 
رجال ؛ 21/27 :واحد كرجل ؛51/27: اإلحلاد رجلالشيطان ؛ 2/25 :طاعة رجل؛ 24/2: حكمة وقداسة

تعليمات ؛ 3/22 :الرجلالرابط بني املرأة و؛ 0/27 :واملرأة أمام الرّبجل الر؛ 00/22 :رجااًل ؛00/2 :العهد
  .52/7 :رجالبالخاّصة 

 رجم
 .00/29 :إسطفاُنسرجم 

 رحب
 .50/72 :مرّحبرّب ال

 رحل
 ؛04/232 :إجنيل يهوذاترحال  :ترحال
 ؛20/27 :رحال حمّط :رحال
 ؛52/5 :رسولّية رحالت :ةرحل

  .0/22 :االجتياحمراحل  ؛24/35 :الظلمةمرحلة  :مرحلة
  َرِحٌم

 .22/25 :البشارة َرِحُم
 َرِحَم

  ؛02/37 :رحمي اهلل :رحم
 رمحة؛ 00/22 :بعهد مقّدس رمحة ؛52/52؛ 20/32 ؛00/22: اهلل ةرمح؛ 00/22 :اخلطأة رمحة :رمحة

 .4/25: إىل الغضبالرمحة  ؛ من00/22 :شاملة
 رّد

 ؛52/77 :بولس رّدي: رّد
 ؛00/7 :يرتّدونغالطّيون ال: رتّدا

  ؛3/2 :املدّوي رتداداإل؛ 00/7 :بولسارتداد  خرب ؛51/27 :إرتداد :إرتداد
 .53/27: املرتّدين قضاء :مرتّد

 رديء
 .55/75 :األردياء العملة إحذروا؛ 50/25 :أردياء رعاة

 رذل



157 فهار�س المو�سوعات

بيبليا 2012-2011/53-51

 

 .54/52 :اهللرذهلا ؛ 04/232 :إجنيل يهوذارذل 
 رسخ

 .00/2 :راسخ ؛ سالم52/55 :من اجلبالأرسخ 
  رسل

 ؛22/55: تسالونيكي تيموتاوس إىل إرسال :إرسال
 ؛51/22 :اهلليرسل  ؛25/27 :اهلل أرسله ؛00/27؛ 00: ابنه اهلل لأرس :أرسل
؛ 03/52 :التعليم رسالة؛ 03/97؛ 03/7؛ 00/5؛ 01/52 ؛20/72؛ 03/75؛ 00/35 :رسالة :رسالة
 رسالة؛ 02/2: خاّصة رسالة؛ 03/2 :توجيهّيةرسالة ؛ 52/2 :إىل الكنيسة رسالة؛ 00/27 :اخلالص رسالة

 رسالة؛ 52/92 :فيليفوس رسالة؛ 52/92 :فولوس رسالة؛ 52/2 :رجاء رسالة؛ 05 :(سينودس)ختامّية 
الرسالة أمارات ؛ 04/22: يسوع رسالة ؛ هدف00/22 :رسالته؛ 04/22 :يسوع رسالة؛ 02/2 :واحدة
 :بولس رسائل ؛ بداية20/22 ؛02/22: رسائل؛ 04/25 :الرسالة؛ أنطاكيا منطلق 53/27 :النبوّية
 تدوين؛ 00/5 :الرسائل؛ بولس 52/2 :الرعوّية الرسائل ؛ أصالة20/22 :بولس رسائليف  ؛ السّر02/22

 الرسائلالهوت  ؛52/2 :الرعوّية الرسائل؛ 52/2: الرعوّية الرسائل ؛ خصوصّية52/5 :الرعائّية الرسائل
 ؛ 52/5 :الرعوّية الرسائل؛ مدخل إىل 52/2: الرسائليف  خّلصامل ؛52/5 :الرعائّية

 ؛ 52/27 :(أ7-5: 37أش )العبد  رسالة حدود؛ 52/27 :العبد رسالة: سفر أشعيا
 ؛ 02/2 :إرميا رسالة: سفر إرميا

 موقع؛ 53/92؛ 54/72؛ 05/25؛ 3/57؛ 3؛ 4/75؛ 4/25؛ 4/22؛ 4/5؛ 4: الرسالة إىل الرومانّيني
 ؛ 05/77 :(رو وغل) الرسالتني؛ موقع 2/37 :(22-7: 22رو ) الرسالة

 ؛ 01/37؛ 0/3؛ 0؛ 5/37؛ 5/27؛ 5/7؛ 5: إىل الكورنثّينيالرسالة األوىل 
 ؛ 02/72؛ 02/37؛ 02/7؛ 02؛ 03/72؛ 03/2؛ 03 :الرسالة الثانية إىل الكورنثّيني

 ؛ 55/97؛ 55/97؛ 55/92؛ 55/57؛ 55/52؛ 55/5؛ 55/2؛ 55 :الرسالة إىل الفيلّبّيني
 ؛ 25/52؛ 25 :الرسالة إىل القولّسّيني

الرسالة إىل  األوىل؛ 00/37؛ 00/37؛ 00/27؛ 00/7؛ 00؛ 05/52؛ 05/25؛ 05 :طيةالرسالة إىل غال
 ؛ 22/77؛ 22/72؛ 22؛ 20/57؛ 20/72؛ 20/22؛ 20/7؛ 20/2؛ 20 :أفسس

 ؛ 22/55؛ 22/52؛ 22/52؛ 22: الرسالة األوىل إىل التسالونيكّيني
؛ 51/52؛ 51/55؛ 51/57؛ 51/79؛ 51/22؛ 51/3؛ 51/2؛ 51: الرسالة الثانية إىل التسالونيكّيني

 ؛ 51/53
 ؛ 01/92؛ 52/52؛ 52/75؛ 52/37: الرسالة األوىل إىل تيموتاوس



158 فهار�س المو�سوعات

بيبليا 2012-2011/53-51

 

 ؛ 00/27؛ 52/55؛ 52/77؛ 52/72 ؛52/37: الرسالة إىل تيطس
شخصّية ( فيلمون) رسالة؛ 01/97؛ 01/55؛ 01/52؛ 01/57؛ 01/77 :الرسالة األوىل إىل فيلمون

 ؛ 01/57 :ومجاعّية
 ؛ 2/2 :بطرسرسالة 

 ؛ 03/57 :رسالة يعقوب
 ؛02/72 :الرسالة الثالثة إىل القورنثّيني

 ؛ 21/27 :الرسالة الروحّية
رسول ؛ 03/72: الشيطان رسول؛ 00/5؛ 05/22 :األمم رسول؛ 00/52؛ 01/37: رسول :رسول
؛ 4/2 :رسواًلليكون  ؛ مدعّو52/37 :املسيح رسول ؛ امسه03/97 :يسوع املسيحرسول ؛ 22/2: غيور
بولس ؛ 02/32: حييا للمسيح الرسول؛ 02/32: حييا باملسيح الرسول؛ 51/72: كرسولبولس  سلطة

؛ 52/37: الرسول سلطة ؛0/32 :الرسول ؛ حّق03/22: الرسول ؛ تعليم00/57؛ 00؛ 52/72 :الرسول
؛ 00/2 ؛00 :يسوع رسل؛ 51/52: بالرسولاالقتداء ؛ 03/2 :الرسول ؛ هوّية02/32: الرسول عالمات

 :الَكَذَبة الرسل؛ 5/7 :خّدام املصلوب الرسل؛ 5/7 :خّدام املسيح الرسل؛ 03/22 :رسل؛ 00/22
مهّمة ؛ 00/22: الرسلالروح مع  ؛ حوار00/5 :الرسل؛ بولس أعمال 03/22 :الرسل أّيام؛ 02/72

  ؛5/7 :الرسل
؛ 03/72 :الرسويّل تبشريال؛ 04/27: الرسويّل ؛ أنطاكيا وتوّجهها51/32: الرسويّل أمانة للتقليد :رسويّل

: الرسولّية بولس واخلدمة؛ 54/32: رسولّية؛ 22/22: الرسويّلعمل ال ؛03/72: الرسويّل تعليم بولس
 رحالت؛ 02/2: الرسولّية ؛ خدمة بولس02/25: الرسولّيةدمة اخل؛ 00/55: الرسولّيةقبة احل؛ 02/72

 ؛2/37 :الرسولّيةكرازة ال ؛02/22: الرسولّية ؛ صفة بولس52/5 :رسولّية
 ؛02/72 :بولسمراسلة  :مراسلة
 .04/22 :املرسلّي تبشريال؛ 04/22 :مرسلّي ؛00/27 :ُمرَسل :ُمرَسل

 رسم
 ؛22/2: الطريق يرسم أشعيا: َرَسَم

 .53/27 :رسوم: مْسَر
 رّش

 .01/73 :(الدم)رّش 
 رشد

 .03/22 :نسكّي إرشاد
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 رضي
 .3/25 :يرضىرّب ال؛ 0/2 :الرّب رضى

 رعب
 .22/77 :املرعبله اإل

 رعد
 .2/7 :كالرعد صوت الرّب

 رعى
 الراعي؛ يسوع 01/2: وقطيعهالراعي بني ؛ 52/2: الصاحلالراعي ؛ 50/72: راعيَّكورش هو : اعير

 ؛22/32: املكّرسني رعاة ؛50/25 :أردياء رعاة؛ 04/22 :الصاحل
كريستولوجّيا يف الرسائل ال؛ 03/77 :الرعائّيةيف الرسائل الشيخ ؛ 52/5 :الرعائّيةتدوين الرسائل  :رعائّي

؛ معامل كهنوتّية يف 52/2 :الرعائّيةضّللون يف الرسائل امل؛ 52/5 :الرعائّية؛ الهوت الرسائل 52/5 :الرعائّية
 ؛02/52 :الرعائّيةوجهة ال؛ 03/77 :الرعائّيةالرسائل 

 :الرعوّي ُبْعدال ؛52/7 :راعوّية؛ خالصة مسيحّية و53/52 :رعوّية؛ عناصر 03/52 :الكتابّيةرعوّية  :رعوّي
 :الرعوّيةأصالة الرسائل ؛ 01/2؛ 52/2 :الرعوّيةرسائل ال ؛51/52 :تس 2يف الرعوّي  ُبْعدال؛ 53/27
مدخل إىل الرسائل  ؛52/5 :غري بولسّيةالرعوّية سائل الر؛ 51/52: ليومنا الرعوّيةتوجيهات ال؛ 52/2

 .02/2: الرعوّيةممارسة ؛ 52/5 :الرعوّية
 رئف

 .55/22 :الرأفةو ناناحل؛ 52/35 :أبدّية برأفة
 رفس

 .0/3 :املهماز يرفس
 رفض

 .24/27 :امللكيرفضها ؛ 05/2 :اهللَرْفض ؛ 3/22 :اليهودَرْفض 
 رفع

 ؛51/22 :يرفع: رفع
 .2/27: كاألرز يف لبنان ارتفعت :ارتفع

 رفق
 .02/72 :رفيقه ؛55/72 :ورفاقه بولس
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 رقد
 ؛03/25 :الراقدين حترير :راقد
 .02/72 :الرقاد روايات؛ 02/72 :مرمي رقاد :رقاد

 رقى
 ؛2/75 :الروح ارتقاء ؛ يوم20/27 :مردوكارتقاء  :ارتقاء

 

  .2/32: الترّقييرمز إىل  بلاجل :ترّقي
 رمز

رموز ؛ 2/32: ة للجبلالعاّمالرموز ؛ 2/27 :احلكمة رمز ؛04/7: رمز؛ 2/27: الطهارة رمز ثلجال: رمز
 ؛2/32: إىل الترّقي يرمز اجلبل ؛04/7 :الرمزيثة و؛ امل20/72: ودالئل الوصولرموز  ؛00/27: العماد
 :لبنان يف العهد القدمي رمزّية؛ 2/57: انفتاح صور رمزّية؛ 01/2 :العهدرمزّية ؛ 50/22: الزوج رمزّية :رمزّية

؛ 2/2 :البيبلّية الرمزّية ؛2/35 :لبنان رمزّية ؛2/72 :لبنان وأرزه زّيةرم؛ 2/2 :لبنان يف البيبليا رمزّية؛ 2/2
 .22/77: أشعيا عند الرمزّية

 رمم
 . 23/2 :الترميمعودة وال؛ 24/52 :ستقبلامل ترميم ؛50/27 :العهد ترميم

 روى
 :وةدعرواية ؛ 03/25 :نزول املسيحرواية ؛ 03/25 :حترير الراقدينرواية ؛ 04/25 ؛0/22 :رواية
 ارتداد خرب رواية؛ 21/27 :مششون رواية؛ 23/5 :اخللق رواية؛ 01/37: العشاء األخري رواية؛ 24/22

 .02/72 :الرقاد روايات؛ 00/7 :بولس
  روح

روح ؛ 02/22 :القيامة روح؛ 21/27: الرّب روح؛ 02/22: اإلميان روح؛ 00/22؛ 50/27: روح :روح
؛ 04/7: الروحو التاريخ؛ 03: القدس الروح أقامك؛ 02/52: اروًحكالم اهلل يلد ؛ 02/52: املشاركة

يف احلياة ؛ 00/22: مع الرسل الروح ؛ حوار00/27؛ 4/22: الروحو سداجل؛ 4/22 :الروحشريعة  ريرحت
ومساع  الروح؛ 00/22 :الوحدة مصدر الروح؛ 03/2: احمليي الروح؛ 20 :الروح ؛ ذروة22/32: الروح
؛ 01/75: القدسالروح  ؛ عطّية04/22؛ 00/27: القدس الروح؛ 4/75 :ّررحي الروح؛ 05/32: اإلميان

 ؛ هيكل55/22: الروح شاركة يفامل؛ 00/22: الروح حبسباملسري ؛ 22: القدس الروح ؛ فرح22/37
  ؛2/75 :الروحارتقاء  ؛ يوم01/57 :بالروح والدة؛ 5/22 :الروح

 ؛00/2: مسيحّية روحانّية؛ 00/2 :إسكاتولوجّية ...القّديس بولس روحانّية :روحايّن
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؛ 53/27 :الروحّي بْعدال؛ 20/25 :روحّي ؛ جتّدد53/57؛ 21/27؛ 05/77: روحّية/روحّي :روحّي
 يوم أبعاد؛ 52/27: (25-7: 2يت )للنّص روحّية  ؛ قراءة22/27: روحّيةبركة ؛ 22/37 :الروحّي هاداجل

: الروحّيةعبادة ال؛ 21/27 :الروحّيةرسالة ال؛ 02/27: ةالروحّيربة اخل؛ 2/5 :الروحّيةو الالهوتّية السبت
3/27. 
 روزنامة

 .52/5 :بولسّية روزنامة
 روما

؛ 00/57: رومااستشهاد يف ؛ 3/77: روماكنيسة  ؛ وضع05/77 :روما مسرية؛ 00/57 :أّيام نريون :روما
 ؛ 52/5 :روما سجن يفال

 ؛4/22 ؛4/5 ؛4: الرومانّيني إىل ؛ الرسالة05/25 :نيرومانّيو بني غالطية؛ 00/5 :نيرومانّي :نيرومانّي
 .00/25 :رومانّية-يونانّية؛ 53/92 ؛54/72 ؛05/25 ؛3/57 ؛3 ؛4/75 ؛4/25

 رياء
 .52/52 :الكاذبنيرياء  ؛24/27 :عبادة كاذبةياء الر؛ 01/22؛ 52/52 :رياء

 رأس
 :رئاسةكّل صاحب  رأسسيح امل ؛25/27 :"رأس"؛ لقب 20/27 :السنة رأس؛ عيد 2/32 :أمانةرأس  :رأس
 ؛ 25/27

 ؛25/27 :رئاسات؛ 25/27 :رئاسةكّل صاحب  رأسسيح امل :رئاسة
 ؛50/25 :إسرائيل رؤساء ؛02/35 :(شعب إسرائيل)ه رئيس :رئيس
 .03/77 :يرئس :رئس

 ريشة
 .54/32 :الذهيّب الفمبريشة  بولس الرسول 

 

 
 

 زال
 ؛51/22 :العائقزوال  :زوال
 .01/52 :ابًنايزال بد ال الع :زال
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 زرع
 ؛23/7 :والتجارةالزراعة  ؛23/7 :يف اململكةراعة الز :زراعة
 .53/75 :يعقوبزرع  ؛03/22 :بسخاءزرع  :زرع

 زكرّيا
 .03/22 :زكرّيا كهنوت

 زكّي
 .00/25 :الزكّيدم ال

 زمن
 :الغضب زمن ؛02/7: خلطوبةا زمن ؛02/7: الرّبّية زمن؛ 02/2: إرميازمن ؛ 02/2؛ 04/7: زمن: زمن

 :يشوع زمن؛ 22/27 :الرّب جميءزمن ؛ 04/7: العهد اجلديد زمن ؛2/2: احلساب تأديةزمن  ؛4/25
 ؛2/57: الزمن ؛ يتجّلى معىن22/32: اهلل بيد الزمن ؛3/22: للزمن قراءة؛ 3/25 :املسيح زمن تاريخ؛ 0/22

األزمنة ؛ بولس و01/22؛ 22/27 :األخريةمنة األز؛ 53/2 :جديدة بأزمنة ؛ بشرى53/2: جديدة أزمنة
 ؛01/22: األخرية األزمنة؛ طبيعة 2/7 :الكورنثّية

أشعيا )زمانه  حداثأ؛ 50/2 :(أشعيا)زمانه  ؛55/5 (:فيليّبي)تدوين زمان ؛ 20/72 :الوصول زمان :زمان
 ؛55/25 :بزمانه ؛ العبد مرتبط50/2 :(الثاين
 .54/22 :ازمنيًّ :زميّن

 زىن
 .5/27 :مشتهر زىن حادث

  زوج
 :صورة أمجل الزواج؛ 3/25: شعبه من الرّب زواج؛ 3/7: الرّب زواج؛ 04/37؛ 20/2: زواج :زواج
 :بتولّيةوال الزواجبني ؛ 02/7 :عهد حّب الزواج؛ 04/37: املقّدس الزواج؛ 02/7 :اإلهلّي الزواج؛ 01/2

 ؛52/2 :الزواجنع من امل؛ 3/22: الزواج ؛ سّر50/22: الزوج ؛ رمزّية0/27 :الزواجيف  ؛ توجيهات0/27
 :يهوه زوجةصهيون ؛ 50/22: الزوجة-بالشعب الزوج اهلل عالقة ؛22/77 :املخدوع وجالز :زوج
 ؛ 23/22 :زوجني؛ 52/35

 .5/22 :الزوجّيالشريك  :زوجّي
 زؤان

 .50/25 :الزؤان وسط
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 زّيف
 .52/2 :املزّيفة عرفةامل؛ 03/27 :املزّيف إجنيل مّتى

 زّين
 ؛52/35 :مدينته الرّب سيزّين :زّين
 .20/27 :املمالك زينةبابل : زينة

 

 
 

 ساد
 ؛21/27 :على كّل الشعوبيسود رّب ال: ساد

 ؛ 54/5 :على اهلواءالسيادة ؛ 54/5 :على احليوانيادة الس؛ 01/22 :سيادة مواثيق :سيادة
 :التاريخسّيد  الرّب؛ 01/52: وعبدسّيد ّبة بني احمل؛ 0/7 :األرض والتاريخ سّيد؛ 0/7 :األرضسّيد  :سّيد
 .3/25: املسيحالسّيد ميالد ؛ 22/52 :التاريخ سّيدرّب ال؛ 01/52 :وعبدسّيد  ّبة بنياحمل؛ 22/52

 سادس
؛ 05/77؛ 05/72؛ 05/27؛ 05/22؛ 05/5؛ 54/7 :عشرالسادس بندكتوس ؛ 04/27 :السادسقرن ال

؛ 03/52؛ 03/37؛ 03/32؛ 03 (:رابطة الكتابّية) السادسةعاّمة الّية معاجل؛ 04/232؛ 03/7؛ 00/55
  .25/29 :السادسة عظة الذهيّب الفم

 راس
: سرييت؛ 22/27: الوثنّيني سرية؛ 00/57: البولسّية ريةالس؛ 02/32 :يفتاحسرية ؛ 00/57 :سرية :سرية
 ؛01

 ؛02/27 :الهويّت مسار: مسار
: اخلالصمسرية ؛ 3/22 :توبةمسرية ؛ 3/2 :مسرية؛ 00/22: الروح بحبس سريامل ؛00/22 :مسري: مسري
 :كاتب مسرية؛ 0/27: هللا شعب مسرية؛ 04/7: السلوقّيني مسرية؛ 05/77 :روما مسرية؛ 21/7
  .50/27: الصعبة سريةامل؛ 22/25

 سارة
 .00/22 :سارةو هاجر

 ساس
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 .20/27 :التبشريّية بولس سياسة
 ساعة

 .3/57 :النور ساعةأتت 
 ساعد

 .5/27: مساعدةو مصاحلة
 سأل

 ؛23/27 :السؤال قلق :سؤال
 يت) الالهوتّية املسألة طرح؛ 54/52 :وجود مسألة؛ 01/57 :العبودّية مسألة؛ 53/2 :الذبائح مسألة :مسألة

  ؛52/27 :(7-25: 2
 ؛22/32: باملسؤولني اجلماعة عالقة :مسؤول
 .52/52 :اتهمسؤولّي تيموتاوس جتاه؛ 01/75 :جتاه العهد مسؤولّية :ةمسؤولّي

 سامرة
 .23/2 :السامرة سقوط

 ساوى
 .03/27 ؛03/22 :مساواة

 سبب
فرح سبب  ؛55/92 :رسالة فولوس سبب؛ 00/37؛ 05/7 :حترير غالطية سبب؛ 03/2 :كو 2حترير  سبب
؛ 05/27 :الشريعة سببوت امل؛ 20/32 :سببال ب ؛ آالم02/37 :كو 2كتابة  سبب؛ 03/25 :لبولس

أسباب ؛ 21/7 :االجنراف يف الشّرأسباب ؛ 53/35 :اآلالمأسباب  ؛54/22 :إميانه بببس تربير إبراهيم
  .02/27 :حروب اهللأسباب ؛ 2/32 :الشّك

 سبت
 ؛ شريعة2/27: السبتيف  ؛ حرب2/27: سرًّابالسبت  احتفال؛ 2/5 :اخللق سبت؛ 2/5 :اخلالص سبت

-22: 7يف تث السبت  يوم ؛2/32؛ 2/27 :السبت يوم؛ 2/5: د اليهودعنالسبت  ؛ شريعة2/32: السبت
 يوم إجنازها ؛ ُيمَنع2/5 :السبت يوم ؛ أمّهّية2/5 :السبتيوم  إحفظ؛ 2/5 :السبت يوم ؛ أبعاد2/27: 27

 .2/5: السبت
 سجن

 .52/5 :روما يف جنالس؛ 52/5 :السجنحتّرر من ؛ 55/27: أفسس سجن
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 سحر
 .23/75: والذبائح حرالس

 سخر
 . 52/55 :من األصنام سخرية؛ 00/37 :سخرية

 سخا
  .03/22 :بسخاء زرع ؛03/22: بسخاء حصد؛ 55/57 :بولسسخاء 

 سّر
 :التقوى سّر؛ 52/32: اإلميان سّر؛ 51/22 :اإلمث سّر؛ 05/2؛ 52/52؛ 25/2 ؛2/27: سّر :سّر
: يسوع جسد سّر ؛03/27 :املصاحلة سّر؛ 22/27؛ 4 :املسيح سّر ؛3/22: الزواجسّر  ؛52/52؛ 52/27
: سرًّا احتفال بالسبت؛ 22/27 :املسيح سّرخدمة  ؛25: املسيح سّر إعتالن ؛22/27 :مشيئته سّر؛ 05/2

واحلكمة  السّر؛ 20/22 :يف رسائل بولس السّر؛ 20/22 :املكتوم السّر؛ 20/22 :املسيحايّن ّرالس؛ 2/27
 :التنشئة أسرار؛ 00/2 :أسرار؛ 25/2 :السّركريستولوجّيا وال؛ 20/22 :وحامله السّر؛ 20/22 :اإلهلّية
 ؛03/57 :األسرار ؛ كاهن ميارس20/32 :اهلل أسرار؛ 00/5

 .31/22: سّرّي حوار :سّرّي
 سرجون

 .23/77: سرجون ؛ قّصة23/77: األّكادّي سرجون
 سرو

 .52/55: الشوك بدل روالس
 ُسّرة

 .2/32: األرضُسّرة 
 سريان

 ؛00/37 :السريان املفّسرون؛ 00/37 :سريان :سريان
؛ 52/37؛ 50/77؛ 55/52؛ 52/52؛ 50/77؛ 51/57؛ 22/52؛ 20/72 :السريايّنأفرام  :سريايّن

سريانّية  قور 2؛ 04/37 :سريانّيةتفاسري آبائّية  ؛00/37 :السريايّنتفسري ال؛ 03/27 :السريايّنتراث ال
 :السريانّية؛ فكر الكنيسة 54/97 :السريانّيةذهيّب الفم إىل ؛ ال04/37 :سريانّيةكنيسة ؛ 02/72: فأرمنّية

00/57.  
 َسُدم



166 فهار�س المو�سوعات

بيبليا 2012-2011/53-51

 

 .31/75 :َسُدم تصّلب
 سرع

  .2/2 :(يوم الرّب)سريعة  جولة بيبلّية؛ 52/25 :السريعربح ال؛ 01/37 :سريًعا تعاَل إيّل
 سعد

 .03/22 :يف العطاءسعادة ؛ 53/37 :سعادة
 سعى

 .55/97 :إىل املسيحعي الس؛ 55/75 :السعيرّب يتطّلب ال
 َسَفر

 :والبحرّية الرّبّية سفاراأل؛ 00/32 :رألسفااو فرالَس؛ 00/32 :يف الرّب سَفر؛ 00/32 :يف البحر رسَف: سَفر
 ؛00/32

 .02/22 :املسيح سفراء؛ حنن 02 :املسيح سفري بولس: سفري
 ِسْفر

 ؛23/5: التكوين سفرلق يف اخل؛ 23/5: التكوين سفر؛ اإلينوما إيليش و00/22؛ 01/22 :التكوين سفر
 ؛54/5: التكوين إىل العهد اجلديد سفر؛؛ من 54/5: التكوين سفرعظات حول 

يف " احلرام"؛ 0/22 :والتاريخ يشوع سفر؛ 0/7؛ 2: يشوع بن نون سفر؛ 2/25؛ 2/22 ؛0/5: يشوع سفر
 ؛2/22: يشوع سفر األرض يف مفهوم ؛2/22 :يشوع سفرحبسب  أرحيا؛ 2/5 :يشوع سفر
 :القضاة سفر هيكلّية21/32 :القضاة سفر ؛ مدخل إىل21/32 :القضاة سفر قراءة يهودّية يف: القضاة سفر
 :القضاة سفر؛ حروب اهلل يف 21/27: القضاة سفر رب املقّدسة يفاحل ؛02/27 :القضاة سفريف  ؛ يهوه02/2
؛ 21؛ 02 :القضاة سفر؛ 21/7 :رية خالصالقضاة مس سفر ؛02/2 :القضاة سفريف  تاريخال؛ 02/27
 ؛21/2؛ 02/77؛ 02/5؛ 02/2
 ؛20/32 :أيوب سفر
  ؛23/32 :األمثال سفر
  ؛23/32 :اجلامعة سفر
 ؛23/32 :يشوع بن سرياخ سفر
 ؛50/35 :أشعيا سفريف  اجلديدة ليقةاخل؛ 24/7: أشعيا األّول سفر :أشعيا سفر
؛ 21/35؛ 21/23؛ 02/7: إرميا سفر قراءة يف؛ 02/2: جزاءإرميا رباعّي األ سفر؛ 31؛ 02 :إرميا سفر
 ؛21/37
  ؛51/22 :دانيال سفر
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  ؛2/27 :املّكابّيني سفر
 ؛00/55 :الرؤيا سفرعهد يف ال ؛2/2 :الرؤيا سفريف " يوم الرّب"؛ 00/55 ؛2/2 :الرؤيا سفر
  ؛3/25 :اليوبيالت سفر :اليوبيالت سفر

 .54/5: ةاملقّدس األسفار مسفونّية :أسفار
 سفك

 .00/25 :دَمهيسفك 
 ّيسفل

 .04/22 :فلّيالسامل الع
 سقط

 :يوناتاأل سقوط؛ 20/22: اإلنسان سقوط؛ 0/27: أرحيا أسوار سقوط؛ 0/27 :أرحيا اليوم سقوط
 .52/55 :ِبيَل سقوط؛ 23/2 :أورشليم سقوط؛ 23/2 :السامرة سقوط؛ 04/22

 سكر
 .50/27: يسكرلن 

 سلح
 ؛22/27 :بالفضائل سّلحالت :سّلح
 .22/37 :اهللسالح  :حسال

 سلك
 ؛20: النور يف سلوك؛ 52/52 :النساءسلوك ؛ 22/27 :املؤمنني سلوك :سلوك

 . 51/72 :مسلكّية خيارات؛ 00/2 :مسلكّية :مسلكّي
 ساللة

 .04/7 :السلوقّية الساللة بداية
 سلم

 ؛ ال00/2 :راسخسالم  ؛ عهد52/35: ديدج سالم؛ عهد 00/2 :سالم ؛ ُبناُة52/35 :جديد سالم :سالم
؛ 24/55 :األبدّيالسالم ؛ 55/22 :سالملكم و ؛ النعمة02/37 :سالمو ؛ نعمة50/25 :لألشرارسالم 

 ؛51/53 :واخلتام المالس؛ 3/72 :نيانالبو المالس؛ 00/2 :بالرّب يسوع المالس؛ 24/55 :الدائم المالس
 ؛ 20/25 :السالم ؛ صانع22: مبالسال وبّشرنا ؛ جاء00/2 :السالم إعطاء

 ؛52/22 :سالمّي عهد :سالمّي
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 ؛5: َتَسلَّم؛ مبا 5: َسلَّمأمانة ملا  :َسلَّم
 .02/7 :سليمة نّية صافية ؛52/2 :سليم تعليم :سليم

 سلط
 ؛01/22 :طتسّل :طسّل

 ؛01/22 :السلطانصاحب  وصّية؛ 31/2 ؛25/27 :سلطان :سلطان
؛ 52/37: الرسولسلطة ؛ 51/72: بولس كرسولسلطة ؛ 05/22 :بولسسلطة ؛ 01/52: سلطة :سلطة
 .25/27 :سلطات؛ 7/32 :يسوع سلطة

 سلوقس
 :السلوقّيةالساللة  بداية؛ 04/7: السلوقّينيمسرية  ؛04/7 :يف الشرق نالسلوقّيو؛ 04/7 :األّولسلوقس 

04/7. 
 مسا

 ؛2/32: السماءبني األرض و؛ 2/32: مسا قطعة يا لبنان؛ 00/55: جديدة مساء؛ 02/27 :ثالثة مساء :مساء
 ؛ 22/22 :السماوات ؛ أجلسنا يف00/22: واألرض السماء ؛ حوار52/55: السماءو بلاجل

 ؛ 50/32 :السماوّية أورشليم؛ 25/2 :مساوّية كائنات :مساوّي
 ؛55/57 :نفس مسّو ؛54/5: املسيح عطايا مسوُّ :مسوُّ

  .25/2 :ُسميا :ُسميا
 مسح

 .2/27 :سموحةاملشياء األ
 مسع

 ؛54/97 :سامع
 ؛05/32؛ 05/27 :اإلميانمساع  :مساع
 ؛53/37 :فامسعوا؛ 3/25 :الرّب أمسعه :مسع

 .20/22 :مستمعون :مستمع
  مسفونّية

 .54/5: املقّدسة األسفار مسفونّية
 مّسى

 .03/27 :اإلجنيل تسمية
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 سنة
؛ 3/2؛ 3؛ 0/2؛ 3/77 ؛0/2: اليوبيل سنة؛ 3/25 :يسوع ميالد سنة ؛0/2 :احملّبة سنة ؛02/2: سنة
 نةالس ؛23/75 :السبتّية نةالس ؛3/25 :اخلامسة عشرة نةالس؛ 3: سنة ألَفي قبل ؛3/2 :سنة ألَفا؛ 3/72

 ؛ ثالث3/7 :السنةمّرات يف  ثالث؛ 3/77: اليوبيلّية نةالس؛ 3/25 :الصفر نةالس ؛02/27 :الطقسّية
 .05/27 :سنوات

 سنري
 .2/32 :سنري

 سهر
 .22/55 :حّتى جميء الرّب سهر

 سوترييولوجّي
 .54/57 :سوترييولوجّي

  سور
 .0/27: أرحيا أسوار

 سورة
 .52/35 :غضبسورة 

 سورية
 .23/2 :األفرامّية السورّيةرب احل

 سومر
 :سومر اسم؛ 23/52 :وحضارهتا سومر؛ 23/52 :وتارخيها سومر؛ 23/52 :السومرّيونو سومر :سومر
 ؛ 23/52 :السومرّية ضارةاحل؛ 23/52 :سومر ؛ جغرافية2/52 :سومر ها؛ امس23/52

  .23/52 :السومرّيني أصل ؛23/52 :السومرّيةديانة ال ؛20/72 :السومرّيدب األ :سومرّي
 سويريوس األنطاكّي

 .03/52 :سويريوس األنطاكّي
 سرياخ

 .23/32 :سرياخيشوع بن  سفر؛ 2/27 :سرياخ
 سيطر

 .20/27 :الكاسّينيسيطرة 
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 سيف
 .4 :السيف كحدِّ كلمة
  سينودس

؛ 05/27: واخلمسون اخلمسة السينودس ؛ مقترحات05/72 :السينودس ختام؛ 05/22 :السينودسآباء 
 .05/75 :للسينودس ّيةتامرسالة اخل؛ ال05؛ 02: األساقفة لسينودس عشرة الثانية العاّمة اجلمعّية
 سيكولوجّي
 .2/32: (23-22: 7مت ) سيكولوجّي حتليل

 سيناء
 .51/52 :العريّب سيناء؛ كودكس جبل 05/2 :العربية البالد يف سيناء

 

 
 

 شاء
 .22/27 :مشيئته سّر

 شيب
 .0/37 :زهو املسّننيشيب امل

 شاخ
 :واألرامل وخالشي؛ 52/27 :يف الكنيسةشيوخ ؛ 03/57 :يصّليشيخ ؛ 03/77 :يف الرسائل الرعائّيةشيخ 

52/52.  
 شار

 .54/5 :اهللاور يتش
 شاع

 .5/27 :شيع ؛04/232 :نينوصّيالغ نيالقاِيْينّي شيعة
 شأن

 .25/72: العالقات البيتّيةشأن يف ؛ 21/27: اجلرمية بشأنمفاوضة  ؛55/22: للمناشدةن شأ
 شاول

 .00/52 :على طريق دمشقشاول  ؛3/2 :اليهودّيشاول 
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 شبه
 :حكمّيان تشبيهان؛ 03/2 :باملسيح تشّبه؛ 04/22 :الوعي ّبهتش؛ 0/27 :العبورين بني تشابه؛ 20/27 :هشب

02/25.  
 شتت

 .04/7 :اليهودّي تاتالش
 شخص

 ؛50/25: ملوكّيشخص ؛ 50/25: فردشخص ؛ 02/27 ؛4/37: شخص :شخص
كو  2؛ 54/7: الذهيّب الفمشخصّية  ؛02/27: أبيملكشخصّية ؛ 51/72: الشخصّياختبار بولس  :شخصّي
؛ مسؤولّية 01/5: مع اهللشخصّية ؛ عالقة 01/57 :ومجاعّية شخصّية( فيلمون)رسالة ؛ 03/2: شخصّيةرسالة 

 ؛ 23/32 :الشخصّيةأحيقار  بطاقة ؛24/27 :اتشخصّي ؛01/75: مع العهدشخصّية 
  .0/27: احملّبة تشخيص: تشخيص

 شجب
 .04/232 :اإجنيل يهوذ يشجب؛ ال 52/2 :اهلراطقة شجب؛ 24/22 :العبادة الشكلّية شجب

 شجرة
 شجاراأل؛ 24/27 :أشجار؛ 23/37 :املعرفة شجرة؛ 23/37 :والشّر رياخل شجرة؛ 23/37 :احلياة شجرة
 .24/55 :قّدسةامل شجاراأل ضّد ؛24/55 :مقّدسة

 شجع
 .04/22 ؛55/22 ؛51/52 :تشجيع

 شّد
 ؛22/75 :بولسيشّدد : شّدد
 ؛31/2:شدائدها كنيسة يفال؛ 55/97 :الشّدةيف  رجاء؛ 50/27: الشّدة أوان ثقة يفال :شّدة

 . 04/22: الشديدضطهاد الا :شديد
 شّر

؛ 21/7 :الشّر إسرائيل ؛ صنع بنو21/7 :الشّر عمل؛ 53/35: الشّرو االآلم؛ 21/7 :توبة يف سبيل شّر :شّر
؛ 23/37 :الشّرو رياخل ؛ شجرة21/7 :الشّريف  اجنراف؛ 31/75 :بالشّر ؛ تصّلب21/7 :الشّريصنعون 

 ؛24/55 :رورالش كّف عن ؛01/22 :الشروركّل  أصل
 سالم ال؛ 02/27: ؟األشرارينجح  ملاذا ؛24/25: األشرار اهلل الذي خييف؛ 31/75 :يرالشّر قلبه :يرشّر
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  .50/25 :لألشرار
 شرب

 .01/72 :شربوا
 شرح

اآليات  شرح؛ 50/32: (22-2: 53أش )اآليات  شرح؛ 52/7: (5: 37 - 23: 33أش )اآليات  شرح
؛ 53/57: ديونيسيوس لنبوءة أشعيا شرح؛ 52/57: يهوشع راحيم رّب شرح؛ 20/73: (23-25: 3 أف)

؛ 50/52؛ 52/52؛ 50/52؛ 22/53: أشعيا شرح؛ تيودوريتس القورشّي و2/22 :أديّب لغوّي شرح
  .53/57؛ 52/77؛ 50/57؛ 22/53: أشعيا يشرح املروزّي إيشوعداد

  شرق
رابطة )األوسط  الشرقإقليم ؛ 23/22 :األدىن القدمي الشرق؛ 02/2 :األدىن الشرق ؛50/32 :النور أشرق
 .04/7 :الشرقن يف سلوقّيو؛ ال03/57؛ 03/72 :(كتابّية

 شرك
 ؛23/22 :يف التوحيدِشْرك ؛ 23/22 :إسرائيل ِشْرك :ِشْرك
 ؛ 01/2: احلّقة ركةالش؛ 02/72 :يف املعاناة شركة ؛03/22 :بني املؤمن وغري املؤمن شركة :شركة
 ؛5/22 :الزوجّيريك الش :شريك

: الروح يف املشاركة؛ 00/22 :يف املصاحلة مشاركة؛ 01/5: االآلم يف مشاركة؛ 01/52: مشاركة :مشاركة
 ؛ 02/52: املشاركة روح ؛55/97: اجملد يف املشاركة؛ 55/22

 ؛01/52 :مشترك أخ أونسيموس :مشترك
 .21/27 :املشركوندانّيون ال؛ 52/55 :مُلْشِرِكاعلى  عدلال :ُمْشِرِك

  عشر
 ؛2/5 :بيبلّي العاّمال شريعالت :شّرع
شريعة ؛ 2/32: السبتشريعة ؛ 4/22: اخلطيئة شريعة؛ 50/52؛ 05/27 ؛05/22: شريعة :شريعة

ر حتري ؛00/22: املسيحشريعة ؛ 2/5: عند اليهود السبتشريعة  ؛2/32: السبتشريعة  ؛3/72: القداسة
اخلطيئة إىل شريعة ؛ من 01/75: املؤمنشريعة ؛ املسيح 4/22 :اخلطيئة شريعةعبور من ال؛ 4/22: الروحشريعة 
؛ 00/72 :اجلديدة الشريعة؛ 3/77: األوىل واألخريةالشريعة ؛ 3/77 :األوىل الشريعة؛ 4/22: احلياةشريعة 
فخر حبسب  الشريعة ؛00/32 :ملوسوّيةا الشريعة؛ 05/7: املسيحّية الشريعة؛ 00/72 :القدمية الشريعة
: قادت إىل املسيح الشريعة؛ 3/37: يف بداية املسيحّية الشريعة؛ 3/37: يف الكتاب الشريعة؛ 00/27 :اجلسد

 الشريعة؛ 00/72؛ 00/32 :والعهد الشريعة؛ 3/37: والشرائع الشريعة ؛4/22: واحلياة الشريعة؛ 54/52
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؛ 3/25: الشريعةدور  ؛54/22 :الشريعة تفّوق اإلميان على؛ 3/37: يف احملّبةوكماهلا  الشريعة؛ 3/37: واحملّبة
؛ 00/72: الشريعة؛ العهد و01/22: الشريعةالعهد وأحكام ؛ 05/25: الشريعة؛ تعليم بولس حول 52/27

؛ 3/75: الشريعة؛ مهّمة 3/37: الشريعة؛ احملّبة ملء 00/32: املوسوّيةالشريعة ؛ لعنة 2/27 :الشريعةقراءة 
  .00/72: وجه سلّبي وإجيايّب للشريعة؛ 3/27: بالشريعةباملسيح وليس ؛ 00/32: الشريعةالوعد و

 شرى
 .04/22 :مشترون

 شعر
  .23/52 :العبادةشعائر  ؛24/2 :الشعراء أشعيا أمري؛ 23/22 :األوغارييّتالشعر 

 شعب
؛ 02/72: القدمي العهد بشع ؛00/5: اجلديد العهد شعب؛ 23/22 :إسرائيل شعب؛ 04/22: شعب
آشور مدينة ؛ 00/22: اهلل شعب اختبار؛ 53/52: قاتٌل هللشعٌب ؛ 00/22 ؛0/22: اهلل شعب؛ 00/5

 ؛ خمّلص2/22: اهلل شعب ؛ قيادة52/22: شعٍب ؛ عهد0/22 :اهلل شعبتنضم إىل  راحاب ؛24/7 :شعبو
 أبو؛ 03/25: اليهودّي الشعب؛ 02/2 :األرميّن الشعب؛ 0/27: اهلل شعب ؛ مسرية02/35 :إسرائيل شعب

 :األرميّن الشعب ؛ حياة00/22: والشعب اهلل حياور إيلّيا؛ 52/55: الشعب أْسُر؛ 22/77 :الشعب
 ؛ ألجل02/35: الشعب ؛ قائد52/55: الشعب ؛ عمى03/25: يهودّيال عبالش ؛ خالص02/25

؛ 01: شعًبا ؛ تكونوا يل50/22: وجةالز-بالشعب الزوج اهلل ؛ عالقة02/72: الشعب ؛ وضع3/57: الشعب
 :املختار شعبه ؛ من داخل02/52 :شعبه جدعون خمّلص؛ 22/2: شعبه قضايا يلتزم أشعيا؛ 00/22 :شعبه
؛ 3/25: شعبه من الرّب ؛ زواج00/22 :املختار شعبه ؛ داخل00/22: بشعبه الشغوف ؛ بولس00/22

؛ 52/55 :شعيب ؛ عزُّوا50: شعيبعّزوا عّزوا ؛ 02/22: شعبه يف ؛ يشركها24/55 :لشعبهتوبيخ اهلل 
؛ 2/57: عوبالش خمتلف على انفتاح؛ 53/22: عوبالشانتصار الرّب على ؛ 52/55: متّجد اهلل عوبالش

  .2/22: عوبالشمن أجل ؛ 50/72: عوبالشحمّرر ؛ 21/27: عوبالشكّل  ؛50/72: عوبالشمجيع 
 شغف

 ؛53/2 :ببولس وَشغفهذهيّب الفم ال :َشغف
 

 .00/22: بشعبه املشغوف ؛ بولس00/57 :باملسيح املشغوف بولس :مشغوف
 شفى

 .51/55 :من الكربياء نشفى؛ 31/75 :القلوب شفاء
 شوفط/شْفطا
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 .21/25: نيينيقّيالفعند  وفطالش؛ 21/37: شْفطا
 شقى

 .53/37 :شقاء
 شّك

 ؛02/22 :الكورنثّيني تشكيك :تشكيك
 .2/32 :الشّك أسباب: شّك

 شكر
 ؛22/7: اهلليشكر بولس : َشَكَر

؛ 22/22 :مستمّر شكر؛ 55/57: على إعانةشكر ؛ 22/7: اهللشكر ؛ 01/57 ؛22/32: شكر :رْكُش
؛ 22/7: اهللشكر  ؛ مزمور25/22: شكر فعل؛ 02/27 :شكرو اعتراف؛ 01/57؛ 25/22: وصالةشكر 

؛ 55/57 :الشكرفعل  ؛ مرّبر55/57: الشكر ؛ عالمات00/77 :الثاين كرالش؛ 00/77 :األّول كرالش
 ؛2/22: الشكر نشيد

 اإلميان عمل ؛ من51/32: الثاين الشكران دور؛ 22/32؛ 24/55: شكران ؛ نشيد24/7: شكران :شكران
  .22/7: الشكران إىل

 شكل
شكال األ؛ 04/22 :شكاًلامًسا و؛ 00/25 :عاّمبشكل  دم؛ ال50/27 :(3-2: 32أش )النّص  شكل :شكل

 ؛ 52/7 :للصالة املتنّوعة
 .24/22 :الشكلّيةعبادة ال :ّيشكل

 شكيم
 :شكيم ؛ متّرد أهل02/27 :شكيم ؛ تدمري02/27 :شكيم ؛ استيالء على جمدل2/27 :شكيم اجتماع

 . 2/27 :شكيم ؛ مجعّية02/27
 مشت

 .52/55 :َيشُتمون أوالد ال
 مشخ

 . 2/27: احلكمة كاألرز مشوخ
 مشس

  .0/22: والقمر مسالش؛ 02/32: اجلديد العهد مشس
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 مّشاس
  .55/22: مشامسة أساقفة ؛55/2: مشامسة؛ 52/32 :الشّماس مواصفات

 مششون
 .21/27 :مششون رواية ؛21/27 :مششون حّب

 مشل
؛ مصاحلة 00/22 :شاملة؛ رمحة 22/27: للجميع شاملة دعوة؛ 52/7 ؛22/52: الشامل الصاخل :شامل
 ؛25/27 :شاملةكونّية 
 مشولّية ؛2/2 :العقاب مشولّية؛ 52/7 ؛0/22: اخلالصمشولّية  ؛52/7 :للصالة الشمويّل طابعال :مشويّل

 نفتاح؛ اال0/22 :اخلالص مشولّيةو ؛ راحاب22/7: لدى بولس مشولّية ؛02/22 :غريغوريوس دي ناريك
  .01/2: الشمولّية كنيسةال؛ 22/7: لدى بولس الشمولّيةتعميم وال؛ 50/5 :الشمولّيةو

 شهى
 .22/55 :شهوات

 شهد
الشاهد  ؛ بولس00/29 :على رجم إسطفاُنسالشاهد  ؛ بولس50/72؛ 50/37: للرّب شاهٌد: شاهد

 ؛ 00/57 :للمسيح
؛ 02/2 (:األسفار املنحولة) عصرهاعلى  شهادة؛ 52/7 :املسيح شهادة ؛02/2؛ 22/2 :شهادة: شهادة

 ؛2/32 ؛4/25: شهادات
 ؛0/22: يشهد: شهد
 ؛00/57: تقاليدة الشه: شهيد

؛ 02/37 :برتلماوس استشهاد؛ 02/37 :أندراوس استشهاد؛ 31/27 ؛03/22: ستشهادا :ستشهادا
كتب  استشهادات ؛00/57: يف روما استشهاد ؛2/32: بنبوءة أشعيا استشهاد؛ 00/5 :بولس استشهاد

 ؛4/25 :من العهد القدمي استشهادات؛ 01/27: العهد اجلديد
 .23/27 :بدءال مشهدّية :مشهدّي

 شوك
 .02/27: بشوكةأصبت ؛ 52/55 :الشوكسرو بدل 

 شيء
 .2/27 :املسموحةشياء األ ؛52/55: شيء؛ هم كاَل 03/27: جديد شيءكّل 
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 شيطان
رسول  ؛54/97 :الشيطانرّبنا مع ؛ 51/27: الشيطاناكم املتلّبس ؛ احل51/27: رجل اإلحلاد الشيطان
 .03/72: الشيطان

 شيلو
 .24/55 :راتوالفشيلو 

 شيول
 .20/77 :شيول

 

 
 

 صادوق
 .03/23: صادوق؛ وصواًل إىل 03/22 :صادوقكهنوت 

 صار
 .04/232 :يهوذا مصري؛ 31/27: صدقّيا مصري؛ 22/55 :األموات مصري

 صان
 .03/57 :لسانهيصون 

 صام
 .50/27 :احلقيقّي الصوم :صوم

 صبا
 .24/27 :العذراءصبّية ؛ 52/35 :الصبا حبيبة

 صّح
  .51/2 :تصحيح؛ 52/25 :الصحيحة؛ األقوال 52/52؛ 52/27 :الصحيح؛ التعليم 51/2 :صّحة

 صحب
 .01/22 :السلطان صاحب ؛ وصّية52/27 :رئاسة صاحب

 صخر
  .24/55: عثارصخرة رّب ال؛ 5/25 :صخرأبّلس و؛ 2/27 :القدير صخر

 صدر
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 :الوحدةمصدر روح ال؛ 50/72 :التعزيةمصدر رّب ؛ ال03/52 :املنحولمصدر ؛ 50/72 ؛51/32 :مصدر
  .02/77 ؛02/72؛ 2/2: مصادر؛ 00/22

 صدق
 ؛02/72 :يف املواقفصدق  ؛02/72 ؛03/27 :صدق :صدق
 .22/77 :احلبيبو ديقالص :صديق

  صدقّيا
 .31/7: صدقّيا؛ مصري 31/7: صدقّياإرميا و

 صدى
  .22/7: اإلميانأصداء ؛ 04/232: اكتشاف إجنيل يهوذاصدى 

 صرخ
 .50/27: يصرخال 

 صرع
 .55/97 :متواصل مع اليهود صراع؛ 02/27 :البعل صراع

 صرف
  .22/27 :املسيحّي صّرفالت؛ 51/22 :رجل املعصيةتصّرف 

 صرفة
 .2/57 :أو الصرفند صرفة

 صرفند
 .2/57 :الصرفندصرفة أو 

 صعب
 ؛ 50/27: الصعبةسرية امل؛ 02/2: صعبة مهّمة نبوّية: صعبة

 ؛ 00/32: الصعوباتطر و؛ اخل25/27: صعوبات؛ 00/22 :قبول اخلالصصعوبة : صعوبة
 .03/22: مصاعب: مصاعب

 صعد
 .23/57 :آشور جنم صعود؛ 52/77 :صعد

 صغر
  .20/27 :صغرية مملكة؛ 0/27 :إىل األكرباألصغر  ؛ من54/7 :الصغر منذ
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  صفى
 .21/27: مصفاة

 صفح
 . 02/72 :بولسَصْفُح 

 صفق
 .22/39 :إهانة هللفاقة الص

 صفنيا
 .3/22 :23-23: 2 صفنيا

 صلب
؛ من 31/75 :قلب فرعونتصّلب  ؛31/75 :َسُدمتصّلب  ؛31/75 :بالشّرتصّلب ؛ 22/2 :تصّلب: تصّلب

 ؛22/2 :التعّقل إىل التصّلب
 ؛ 05/77 :الصليبتانة و؛ اخل00/25 :الصليب ؛ خشبة00/22 ؛00/27 :صليب: صليب

 .5/7 :املصلوبرسل خّدام ال؛ 5/7 :املصلوب امخّد :مصلوب
 صلح

 ؛05/77: باإلصالح؛ عالقة غالطية 05/22: اآلخرينإصالح ؛ 23/2: إصالح: إصالح
 ؛05/77: إصالحّي استعراض تارخيّي: إصالحّي

 ؛ يسوع52/2 :صاحل ؛ راٍع03/77 :صاحل؛ جندّي 03/77 :صاحلخادم ؛ 04/22؛ 03/77 :صاحل: صاحل
 ؛04/22 :احلالصالراعي 
 :مصاحلة؛ كلمة 5/27: ومصاحلة مساعدة ؛3/22 :مصاحلةتوبة و؛ 00/22؛ 03/27 :مصاحلة: مصاحلة

خدمة ؛ 20/2 :والوحدةاملصاحلة  ؛00/22 :خلٌق وعهٌداملصاحلة ؛ 25/27 :الكونّيةاملصاحلة ؛ 00/22
 قيامة؛ ال00/22 :احلةاملصوسيط  ؛03/27 :املصاحلةسّر  ؛23/75 :املصاحلة؛ رتبة 02/72 :املصاحلة

 ؛3 :للمصاحلةطريق ؛ 00/22 :املصاحلةمشاركة يف  ؛00/22 :املصاحلةستفيدون من امل؛ 20/27 :املصاحلةو
  ؛05/77 :مصلحة :مصلحة

  .05/77 :املصلحةعقيدة ال ؛05/77: صلحاملالهوت ال :صلحم
 صّلى

 صالة؛ 05/77 :لتبشري املالئكّيا صالة؛ 03/57: اإلميان صالة؛ 00/2 ؛02/22 ؛22/32: صالة: صالة
؛ 51/32 :ألجل توازن ُخُلقّيصالة ؛ 52/7 :الكنيسة صالة؛ 2/27 :السبت صالة؛ 51/73: التسالونيكّيني
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موضوع  اجلماعة؛ 52/7؛ 2/22: امللوكمن أجل  صالة؛ 25/22؛ 02/27 :ألجل كنيسة قولّسي صالة
العزلة  أرض؛ 52/7 :من أجل امللوكلصالة ا؛ 20: صالةو ؛ مباركة51/73 :صالةطلب  ؛20/22: صالة

 ؛ الطابع01/57؛ 25/22 :الصالةالشكر و ؛52/7 :الصالة مثار؛ 52/7 :الصالة ؛ ُأُسس2/32 :الصالةو
 ؛ 52/7 :للصالة تنّوعةامل شكالاأل؛ 52/7 :الكنيسة لصالة الشمويّل
 ؛03/2: املصّلياملسيح  :مصّلي

  .03/57: يصّليكاهن ال؛ 03/57: يصّلي؛ شيخ 51/73: يصّليبولس : ىصّل
 صمم

 ؛50/37 :إسرائيل صمم
تصميم ؛ 05/22 :(23-22: 2قول  2)النشيد تصميم  ؛2/32 :اإلجنيل األّول تصميم؛ 5/7 :كو 2تصميم 

  .05/22 :(غالطية)عاّم تصميم  ؛05/33 :(22-9: 2مت  2)النّص 
 صموئيل

 .53/55 :صموئيل
 صنع

 ؛20/25 :السالم صانع :صانع
 يصنعون؛ 54/5 :اإلنسانلنصنع ؛ 2/22 :الرّبصنعه  وم الذيالي؛ 21/7 :الشّر إسرائيل بنو صنع: نعص

  .21/7 :الشّر
 صنف

 .02/77 :(منحوالت)املصادر  تصنيف
 صنم

 ؛21/27 :األصنام ؛ عبادة52/55 :األصنام؛ سخرية من 24/55 :األصنام ذّل عابد: أصنام
 .24/22 :أشعيا يف نمّيةالص: صنمّية

 صهيون
 .52/35 :زوجة يهوه صهيون

 صوت
 .2/7: الرّب صوت ؛31/2 :إرميا صوت

 ُصْور
 .2/57 :ُصْورانفتاح ؛ 2/57 :وإمثها ُصْور ؛2/57 :يف الكتاب املقّدس رْوُص
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 صور
: اهلل صورة؛ 03/57 :الكاهن صورة؛ 3/27 :األعضاء صورة ؛3/25 :آدم صورة؛ 02/7؛ 3/22 :صورة

 :يهوه صورة؛ 55 :عبد صورة؛ 2/22 :املعطيات األثرّية صورة ؛3/25 :املسيح ةصور؛ 25/27 ؛3/22
الصورة  ؛01/2 :صورة زواج أمجل؛ ال25/22: اهلل صورة؛ املسيح 50/25 :احلقائقصورة العبد  ؛23/22

 :(23-23: 5أف )األدبّية  رَوالُص؛ 00/22 :العالقاتصور  ؛ خمتلف23/22 :(اخلليقة اجلديدة)الالهوتّية 
  .00/5 :للقّديس بولس صورتان؛ 4/25 :والواقع رَوالُص؛ 51/79 :ةالرؤيوّي رَوالُص؛ 22/37

 

 
 

 ضاع
 .52/25 :احلّقأضاعوا 

 ضاق
 .22/27 :املضايق ال متّلوا

 ضحى
 .0/32 :تضحية

 ضّد
الفّم  ذهيّب؛ ال24/55 :الدينّية املراءاة ضّد؛ 2/22 :املبتعدين عن اهلل ضّد ؛24/55 :املقّدسة شجاراأل ضّد

 .54/52 :اليهود ضّدوعظاته 
 ضرر

  .54/32 :البشارةضرورات ؛ 55/72 :ضرورّي؛ 01/52 :ضرورة
 ضرم

 . 01/5: وهبةامل تضرم
 ضعف
 :الطبيعة ضعيفبولس ؛ 54/32 :اإلرادة ضعيف؛ 50/25: الضعفاءأجل  ؛ اخلالص من52/22 :اإلنسانضعف 

 .50/27: يضعفلن ؛ 31/2 :ضعيف؛ كالم 54/32
 ضّل

 ؛52/2: ضلِّلوناملعّلمون امل؛ 52/2: ةضلِّلاملتعاليم ال؛ 52/2 :الضالالت أصول؛ 52/27 :التضليل مواجهة
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52/52. 
 ضمن

 :(مت 2)الفصل األّول ضمن ؛ 52/5 :الرسائل البولسّيةضمن ؛ 4/37 :اجلماعة املسيحّيةضمن : ضمن
 ؛3/72 :دينامّية الثالوثضمن  ؛52/27

 ؛2/57 :تضامن: تضامن
-7: 2يت )النّص يتضّمن ؛ 2/27 :سفر املّكابّينييتضّمن ؛ 21/23 :سفر القضاة العظات حولتتضّمن  :تضّمن

25): 52/27. 
 ضوء

  .04/77 :جديدة أضواء؛ 23/27 :ضوء على
 

 
 

 طار
 .22/77 :حيمي طريو أسدك

 طاع
  .2/25: طاعة رجل؛ 53/37؛ 3/7: هلل طاعة؛ 3/57؛ 3/7: اإلميان طاعة

 طبع
 ؛51/3: (تس 2)البولسّي طابعها ؛ 52/7 :لصالة الكنيسة الشمويّلابع الط: طابع
 ؛02/27 :طبعهاخوطات األرمنّية وامل: طبع

؛ 2/2 :(لبنان)الطبيعة ؛ 03/22(: إجنيل مرمي اجملدلّية)التعليم  طبيعة؛ 01/22: األزمنة األخرية طبيعة: طبيعة
؛ حدود 20/25 :بالطبيعة اّتشاح ؛54/32 :الطبيعة ولس ضعيف؛ ب22/27؛ 20/25: اجلديدةالطبيعة 

 ؛23/57 :الطبيعّية (مملكة أوغاريت)
 .4/75 :(الناموسان)والكتايّب بيعّي الط :طبيعّي

 طبق
  .04/37 :تطبيقّي ؛ مثال53/2 :اخللقّيالتطبيق ؛ 53/2 :العملّيةتطبيق 

 طرأ
 .03/27 :طوارئ حالة
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 طرد
 .5/27 :املطرود اطئاخل

 طرف
 .00/22 :أطراف

 طفل
 ؛04/22 :األطفالكماء واحل؛ 3/25 :بيت حلمأطفال  :أطفال
  .02/27 :العريّب الطفولة إجنيل :طفولة

 طلب
؛ 55/75 :السعي يطلب رّبال؛ 52/72: الرّب أطلبوا؛ 51/73 :صالة طلب؛ 02/22 :بولس طلب :طلب

 ؛52/25 :الربح السريع يطلبون
 .53/37 :العبادة احلّقةمتطّلبات ؛ 22/27 :ياةاحلمتطّلبات  :متطّلبات

 طرق
 طريق ؛50/2 :يف الرّبّية طريق؛ 00/52 :دمشق طريق؛ 54/25 :إىل اهللطريق ؛ 54/25 :التوبةطريق 

؛ 20/22 :الرسولّيةريقة الط؛ 53/2 :الذهيّب الفمطريقة  ؛22/2: الطريقيرسم  أشعيا ؛3 :للمصاحلة
22/25. 

 طلق
 ؛04/25 :هاانطالقكنيسة وال؛ 3/25 :من امليالدا انطالًق؛ 03/23 :(الكهنوت) انطالق: انطالق
  ؛02/7 :طالقال  :طالق
 .04/25 :الرسالةمنطلق  أنطاكيا؛ 04/22 :للبشرىمنطلق  :منطلق

 طقس
 ؛02/27 :الطقسّيةالسنة  ّيةهيكل؛ 2/5 :طقسّيةدينّية  أبعاد؛ 2/5 :طقسّيةدينّية  أبعاد: طقسّية
 .23/75 :األوغاريتّية قوسالط؛ 23/22 :اجلنس املقّدس طقوس: طقوس

 طهر
 .3/72 :الطهارةو نجاسةال؛ 2/27 :الطهارةرمز  ثلجال؛ 22/55: طهارةتقديس و ؛5/22 :طهارة
 طيباريوس
 .3/25 :قيصر طيباريوس حكم

 طوىب
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 .54/22 :مختوننيلل طوىب
 ةطوپوغرافّي

 .00/37 (:غالطية)طوپوغرافّية 
 

 
 

 ظرف
؛ 00/35 :2كو  2كتابة ظروف ؛ 02/27 :(بولس يف الفردوس)احلدث ظروف ؛ 23/22 :التوحيدروف ظ

 .4/22 :كتابة روظروف 
 ظفر

 .25/27 :ظافر
 ظلم

: الظاملنيرّب حيارب ؛ ال03/22 :الظلمةو نورال ؛24/35 :الظلمة مرحلة؛ 55/2 :الظلمةبني النور و احتاد
 .22/39 :مظاملهم؛ يتابعون 21/27

 هرظ
؛ 02/72 :املالك ظهور؛ 00/27: املخّلصظهور ؛ 52/27؛ 51/22: الرّبظهور ؛ 02/27 :ظهور: ظهور

 ؛55/75 :قدرة اهللظهور ؛ 22/27: غري متوّقعظهور ؛ 02/22 :الندىظهور ؛ 51/22: املناوئظهور 
 ؛20/27 :غري متوّقعالظهور ؛ 50/27؛ 0/27 :اإلهلّيالظهور 

 .04/232: يظهر إجنيل يهوذا؛ 00/22: اهلل يظهر؛ 22/77 :(اإلله املرعب)يظهر : ظهر
 

 
 

 عاد
 ؛01/5 :أخاه الواحد يعّلم يعود؛ ال 01/52 :أًخا يعودعبد ال: عاد

 تيموتاوس من عودة؛ 24/55: املنفّيني عودة؛ 22/27 :الرّب عودة؛ 02/27؛ 50/2: عودة: عودة
 ؛ 23/2 :والترميم ودةالع؛ 22/55: تسالونيكي

 ؛24/75 :مستعاد: مستعاد
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 .54/97 :ُمعاد: ُمعاد
 عاق

 .51/22 :العائق زوال
 عاقب

 .22/52 :ليخّلصيعاقب 
 عاجل

 ؛52/52: اخلمر من بالقليل عالج: عالج
 .04/232 :(إجنيل يهوذا)املخطوط معاجلة : معاجلة

 عامل
؛ 53/27 :متحّول عامل؛ 03/52: تعّددّي عامل؛ 00/22: اهلل عامل؛ 03/22: الغنوصّي عامل؛ 00/27: عامل 

 العامل؛ 3/37 :اليوم العامل؛ 5/22 :اليهودّي العامل؛ 04/22 :فلّيالس العامل؛ 54/25: احلقيقّي آٍت العامل
 طيئة يف؛ اخل04/22: العامل دينونة؛ 5/22 :العامل ؛ حكمة53/35: العامل آالالم؛ 52/22؛ 5/22 :اليونايّن

؛ 54/25: للعامل؛ الرؤية اجلديدة 01/27 :للعاملنظام اجلديد ال؛ 04/27: العامل من أنطاكيا إىل ؛3/25: العامل
 .04/7 :عاملنيبني  جدار

 عاّم
  ؛02/2 :عاّمة

: 3مت  2)العاّم اإلطار  ؛00/25 :عاّمالدم بشكل  ؛05/22 :(غالطية)عاّم تصميم  ؛2/5 :عاّمبيبلّي  تشريع
اخلالص  ؛22/7 :23لـ أش العاّم طار ؛ اإل25/72 :(22-25: 2قول )العاّم طار ؛ اإل52/77 :(2-5

 ؛25/72 :عاّمةتوصيات  ؛0/27 :يف الزواجعاّمة ؛ توجيهات 22/27: عاّمةحملة  ،أفسس ؛50/27: العاّم
اجلمعية  ؛50/32 :(22-2: 53أش )عاّمة نظرة  ؛2/27 :للمياهعاّمة رموز  ؛2/32 :للجبلعاّمة رموز 
 .2/2 :العاّمة يوم الدينونة ؛05؛ 02؛ 03 :العاّمة

 عاموس
 .2/2: عاموسيوم الرّب عند 

 نوعا
 .01/2 :معاونني بولس خيتار

 عائلة
 .01/2 :عائلةكنيسة بيت وال
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 عاىن
 .02/72 :املعاناةيف  شركة

 عاي
 .2/5 :عاي

  عبد
؛ 50/27: الرّب عبد؛ 52/77: الرّب وعابدهعبد ؛ 50/33: الرّب متأّلم عبد؛ 50/27: عبد: عبد
 ؛50/27: يهوهعبد ؛ 05/22 :املسيح عبد؛ 01/57: فاّرعبد ؛ 4/2 :يسوع املسيح عبد ؛03/77
": املسيح عبد" عبارة؛ 55 :عبد ؛ صورة05/22: يسوع عبد؛ بولس 52/27 :املتأّلم يهوه عبد؛ 52/55
 ؛52: أعضده عبدي ؛ هوذا55/22 :عبدي ؛05/22 :أميًنا عبًدا؛ 01/52: عبدو احملّبة بني سّيد؛ 05/22
 :ابًنا ال يزال العبد؛ 50/25 :احلقائق صورة العبد؛ 50/25 :نبوّي ذو ُبْعٍد العبد؛ 50/25 :بزمانه املرتبط العبد
-5: 37أش ) العبدرسالة ؛ 52/27 :العبد ؛ دعوة52/27 :(أ7-5: 37أش ) العبدرسالة  ؛ حدود01/52

بعٌد  للعبد؛ 52/27؛ 50/25: بدالع هوّية؛ 23/22 :العبد؛ مهّمة 50/25: العبد ةمعضل؛ 52/27 :(أ7
 ؛50/25 :مجاعّي
 ؛ 24/55 :األصنام عابد؛ ذّل 24/55 :عابد: عابد
 :عبادة
 ؛ 22/39: املقتدرينبعبادة  تنديد

 عبادة؛ 05/22: الرّب عبادة؛ 50/25: األوثان عبادة؛ 21/27: األصنامعبادة ؛ 22/25: أرطاميسعبادة 
؛ 3/27: الروحّية العبادة؛ 27/37: احلّقة العبادة ؛23/75 :داتعبا؛ 53/37 :حّقة عبادة ؛21/27 :الصنم
وتنظيم تيموتاوس ؛ 00/29: اجملازّيةالعبادة  ؛ لغة0/22 :كنعان بالد يف العبادة؛ 24/22 :الشكلّية العبادة
 ؛23/52: العبادة ؛ شعائر24/22: الشكلّية العبادة ؛ شجب24/27 :كاذبة العبادة؛ رياء 52/7 :العبادة
 العبودّية؛ من 01/57 :العبودّية ؛ باملسيح َبُطَلت01/52 :واحلّرّية العبودّية؛ 05/7 :ياناتالد عبودّية: ّيةعبود

 ؛01/52: العبودّية موضوع؛ 05/22: إىل احلّرّيةالعبودّية  ؛ من01/57؛ 00/22؛ 05/22 :إىل التحرير
 ؛05/22 :اخلتانةاستعباد  :استعباد

 ؛03/27 :مرميّي تعّبد: تعّبد
 ؛05/2 :مستعبدة :مستعبدة

 .20/27 :معابده؛ مردوك و0/27 :جلجال معبد؛ 2/77 :معبد :معبد
 عرب

 :املمّيزة للنشيدعابري الت؛ 51/32 :تعابري؛ 55/75 :املسيحّي التعبري؛ 23/27 :عن االختيارتعبري  :تعبري
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 ؛ 50/32
 ؛2/2 ":يوم الرّب" عبارة ؛05/22 ":عبد املسيح" عبارة؛ 00/25 ":الدم الذكّي" عبارة: عبارة
 :من شريعة اخلطيئة بورالع؛ 0/5 :ووصول عبور؛ 0/27 :هنر األردن عبور؛ 0/27 :البحر األمحر عبور: عبور

 .0/27 :العبورين ؛ تشابه بني2/22 :العبور ؛ قّصة4/22
 عربّي

 ؛24/35 :العربّي؛ النّص 23/75 :(الطقوس)عربّية ؛ 23/75 ؛23/22 :عربّية: عربّي
 :العربانّيني ؛ اإلجنيل حبسب00/77: 22-5: 9 عبيف  عهدال: عربانّيني؛ 3/2 :(بولس)عربايّن : ايّنعرب
 .03/75 :العربانّيني؛ إجنيل 02/22

 عتق
 .25/75؛ 25/72 :العتيقنسان اإل

 عثر
 .24/55 :عثارصخرة 

 عجب
 .04/22 :أعجوبة؛ 55/22 :العجباملنافسة و

 عجز
  ؛52/2 :عجائز حكايات: عجوز
معجزات ؛ 52/55: اجلديد اخلروج معجزات؛ 2/37 :وقيامة يسوععجزات امل ؛52/55: معجزات: معجزة
 .2/37 :يسوع

 عجن
 .5/27 :العجنييف  مخرية

 عّد
 .03/52 :استعداد؛ 24/55 :عّدة

 عدد
 .03/52: تعّددّيعامل 

 عدل
 ؛24/75: العدل؛ ملك 52/55 :امُلْشِرِكعلى  العدل: عدل
 ؛51/5: العادل؛ يوم الرّب 50/72: العادلرّب ال؛ 50/72: العادل رّبال: عادل
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 .52/35 :العدالةعلى  مؤّسسة مدينة: عدالة
 عدّو

 .00/37 :بولس أعداء
 عذراء

؛ 24/27 :العذراءالصبّية  ؛00/57 :مرمي العذراء ؛00/22 :املخطوبة ذراءالع؛ 02/35 :إسرائيل عذراء
 .00/57 :؟العذراءبولس  عرف ؛ هل03/52 :العذراءمرمي  ميالد؛ 24/27 :العذراء ابن عّمانوئيل

 عرب
؛ أّول 05/2 :"العربية البالد" اسم؛ 51/52 :العريّب؛ كودكس جبل سيناء 02/27 :العريّب الطفولة إجنيل

؛ 04/22 :(إجنيل احلقيقة)العربية ترمجة ال ؛05/2 :العربية البالد ؛ بولس يف05 :العربية البالد املبّشرين يف
 .05/2 :العربية البالد ؛ سيناء يف04/37 :إلجنيل فيلبُّسالعربية ترمجة ال
 عربون
 .3/22: اخلالص عربونتربير ال
 عرف

 ؛ النشيد فعل22/32 :اعتراف ؛ نشيد02/27 :وشكراعتراف ؛ 50/27 :بالتجاوزات اعتراف :اعتراف
 ؛02/2 :إرميا عترافاتإ؛ 54/25 :االعترفتوبة وال؛ 20/32 :برّب اهللعتراف اال؛ 02/27 :اعتراف
 ؛00/77 :اعترفبولس إن : اعترف
 ؛05/2 :إىل كالم اهللعّرف الت؛ 55/75 :إىل املسيحعّرف الت: تعّرف
 ؛03/7: عن إجنيل مّتى املنحول عريفالت؛ 3/22: بالنيّب تعريف: تعريف
  ؛25/32: العارفني ؛ تعاليم04/232": العارف" يهوذا: عارف
أن  أريد؛ 02/27 :الرّب تعرفال  ؛ األمم55/57 :أعرف ؛ ال00/57 :لس العذراء؟بوعرف  هل: عرف
 ؛ 01/5: مجيًعا سيعرفونين؛ 51/22 :تعرفون ؛ أنتم22/27 :اهللعّرفنا ؛ 55/27 تعرفوا
 ؛00/5 :بولس عن نفسهيعّرف : عّرف

 

 ؛ ممتلئون من كّل04/22 :الغنوصّي معرفة؛ 52/7؛ 52/5 ؛01/5: احلّق معرفة؛ 52/52: معرفة: معرفة
 املعرفة؛ 52/2 :املزّيفة املعرفة؛ 03/22: الكاملة املعرفة؛ 52/5: احلّق معرفةو تقوى؛ ال01/5: معرفة

؛ 23/37 :املعرفة ؛ شجرة52/52 :املعرفةبعد  رأي؛ 52/52: الكاذبة املعرفة؛ اجتناب 03/2: واحلكمة
 ؛ 04/7: املعرفةفجوة 

  .52/52 :املعروفةطايا اخل: معروف
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 عرى
 .22/7: العريان أشعيا

 ىعز
 ؛52/55 :شعيب عزُّوا؛ 02/37 :يعّزييرحم و :عّزى
 ؛03/25: بولس عزاء؛ 02/72 :عزاء: عزاء
؛ 50/72 :التعزية رّب مصدرال؛ 50/2: والعودة التعزية؛ 52/22: والعهد عزيةالت؛ 03/27: تعزية: تعزية

 ؛01/57 :التعزيةفرح وال
 .52/22: املعّزيّب الر: معّزي

 عروس
 .21/27 :بعروسه يعتين رّبال؛ 2/22 :العروسأّيتها ؛ 2/32 :عروسكلمة 

 عرض
لتعليمه عرض  ؛05/25 :عقائدّيعرض  ؛05/25 :(2غل )الواقع عرض ؛ 05/25؛ 0/27 :عرض: عرض

 ؛4/5 :(بولس)
 ؛4/22 :تعارض؛ 0/32 :احلّق والواجبيعارض  :عارض

 .21/27 :من ِقَبل بنيامنيمعارضة : معارضة
 عرق

 .3/52 :عراقة
 عرك

 .21/27 :ثالثة معركة
 عزل

 .2/32 :والصالة العزلة أرض
 عشترة

 .02/27 :عشترة واإلهلة بعل؛ 02/27 :ويهوهعشترة 
 عشتروت

 .02/27 :عشتروت
 عشر

 .3/37 :العشر كلماتال
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 عشاء
 .01/37 :اإلفخرسيّت شاءالع؛ 01/37: األخري العشاءرواية ؛ 0/7 :الرّب عشاء

 عصى
 .51/22 :املعصية رجل

  َعَصَر
 ؛00/25 :ُعِصرعنقود 
نيّب ؛ 02/72 :املسيحّي الباكرصر الع؛ 02/2 (:أسفار املنحولة)عصرها شهادة على ؛ 51/22 :الكنيسةعْصر 
  .22/53 (:أشعيا)عصره نساء ؛ 22/2 :عصره

 عاصمة
 .23/7 :عاصمتهامملكة و

 عصى
 .51/22 :املعصيةرجل 

 عضد
 .52: أعضده عبدي ؛ هوذا50/27: هعضدأ
 عضو

 .3/27 :األعضاء صورة
 عطر

 .2/27 :عطر
 عطش

 .00/25: الرّب إىل طاشالع
 عطى

 ؛04/22 :اآلب يعطي؛ 04/22 :امًسا يعطي: أعطى
 ؛00/2 :السالمإعطاء  :إعطاء
 ؛ 03/22 :العطاءيف  ؛ سعادة0/7 :العطاء ألوهّية؛02/25: اهلل عطاء :عطاء
 ؛54/5: املسيح عطايا مسوُّ ؛3/22: جّمانّية عطّية؛ 2/52: الروح عطّية؛ 01/75: القدس الروح ةعطّي :عطّية
 ؛ 3/25 :التربير معطي سيحامل؛ 03/2: املواهب معطي :يمعط
؛ 3/25 :اإلجنيل معطيات؛ 2/22 :(أرحيا)آثارّية  معطيات؛ 00/57 :آبائّية حول بولس معطيات: ىمعَط
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 ؛00: ليتورجّية معطيات؛ 3/25 :العهد اجلديد معطيات؛ 53/27 :ر يوحّنا فم الذهببيبلّية يف نافو معطيات
  ؛00/2

 ؛02/27 :(22-2: 7قض )األدبّية  عطياتامل؛ 02/23 :(25-23قض )النّص  معطيات
النّص  معطيات؛ 52/22 :(25-22: 72أش )النّص  معطيات؛ 22/32 :(23-7: 29أش )النّص  معطيات

 ؛22/22 :(23-2: 27أش )األدبّية  عطياتامل؛ 52/27 :(22: 72 – 22: 72أش )
 ؛ 2/22 :(23-25: 22كو  2)النّص  معطيات
 ؛ 51/5 :(23-7: 2تس  2)النّص  معطيات

 .52/32 :(5-2: 2مت  2)املبدئّية  عطياتامل
 عطف

 .52/52 :الرّبعطف  ؛03/2 :(كو 2)عاطفّية ؛ رسالة شخصّية و0/27 :العطف حروف
 مْظَع

 .03/77: (Ossuaire) ةِمْعَظَم
 عُظم

؛ من 2/27 :عظمتهو رزاأل؛ 52/37 :سلطة الرسول عظمة ؛50/52 :اهلل عظمة ؛52/37 :عظمة: عظمة
 ؛20/27: إىل الدمار العظمة
سنة ؛ 03/23: الكهنة عظيم ؛ وضع03/23: الكهنة عظيم ؛ لباس03/23: الكهنة عظيم تكريس: عظيم

 ؛ التجارة23/75 :عظيمةحضارة  ؛3/2 ؛3 :العظيم يوبيل؛ ال24/35 :العظيم نور؛ ال2 :العظيماليوبيل 
 ؛03/23 :الكهنة عظماء ؛ أمساء23/75 :ظيمةالع نينوى ؛52/52 :العظيمة

 .0/27 :احملّبة أعظمها؛ 53 :خطباِء الكنيسة أعظُم: أعظم
 عفى

 .22/2 :تعايف
 عقب

 ؛ مشولّية24/55 :العقاب واصلت؛ 24/55: يهوذا عقاب؛ 24/55: أورشليم عقاب ؛02/77 :عقاب
 ؛ 54/22 :اليت واجهها إبراهيم قباتالع ؛2/2 :العقاب
 .52/35 :يعقبها؛ 22/52 :ليخّلصعاقب : عاقب

 عقد
وانب اجل؛ 53/92 :(رو)العقائدّي قسم ال؛ 05/25 :عقائدّي ؛ عرض54/22: عقائدّي تعليم: عقائدّي

 ؛53/92 :العقائدّيةوجهة ال؛ 51/72: ةعقائدّي ؛ مفاهيم54/22: واملسكونّيةالعقائدّية 
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 ؛05/77 :املصلحةقيدة الع؛ 04/27 :الغنوصّيةقيدة الع؛ 54/7: الكنيسة االجتماعّيةعقيدة  :عقيدة
 .23/25 :(أوغاريت)معتقدات  :معتقد

 عقل
 .22/2 :التعّقل من التصّلب إىل ؛52/25 :عقوهلمفسدت 

 عقم
 .52/2 :والكربياء العقيمة

 عال
 .52/72 :إىل املياهتعالوا  ؛01/37 :يّل سريًعاإتعال 

 علق
: الزوجة-بالشعب الزوج اهلل عالقة؛ 53/35؛ 50/22 ؛02/27 ؛01/5 ؛01/2 ؛3/2؛ 4/37: عالقة
: مع اهلل شخصّية عالقة؛ 22/22: وكولوّسي أفسسبني  عالقة؛ 22/32: باملسؤولني اجلماعة عالقة؛ 50/22
 العالقات؛ 25/72 :البيتّية القاتالع؛ 04/232 :عالقات؛ 22/32: ننياملؤم بني متبادلة عالقة؛ 01/5

 .22/27 :الزوجّية
 معل

تعليم ؛ 2/32: الراّبينّينيتعليم ؛ 50/5: 9-2: 75أش تعليم ؛ 22/2: تس 2تعليم  ؛01/5: تعليم: تعليم
 تعليم؛ 03/72: الرسويّل بولس تعليم؛ 03/27: املسيحّيتعليم ؛ 55/75: املسيحتعليم ؛ 03/22: الرسول

: عقائدّيتعليم ؛ 22/22: حول جميء الرّبتعليم ؛ 03/22: مجاعة قمرانتعليم ؛ 05/25: بولس حول شريعة
 التعليم؛ 52/52؛ 52/27 :الصحيح عليمالت؛ 01: تعليمي اّتبْعَت؛ 00/52: يف الكهنوتتعليم ؛ 54/22

: املسيح تعليمإىل  ؛ ُدعي52/27: عليمالتوواجب  تيطس ؛52/27: يف الكنيسة التعليم ؛52/2 :املخالف
؛ 52/27 :التعليم ؛ واجب03/22(: إجنيل مرمي اجملدلّية) التعليم؛ طبيعة 03/52 :التعليمرسالة ؛ 55/75

 تعاليم ؛25/32 :الفلسفة تعاليم؛ 25/32: العارفنيتعاليم ؛ 04/37 ؛00/7: تعاليم ؛21/32 :التعليم وحدة
 ؛01/22 :التعاليم تان خطورةاخل؛ 52/2: ةضلِّلامل التعاليم؛ 00/7 :شليمورأجممع  تعاليم؛ 01/22 :جديدة
 ؛52/7: خاّصة بالرجال تعليمات: تعليمة
 ؛02/72 :تعليمّية ؛53/27؛ 02/22 ؛02/25: التعليمّي ُبْعدال: تعليمّي

  ؛04/7 :عاملني؛ 21/29: النصوص القدمية علماء؛ 21/29 :علماء :عامل
 ؛04/77 :العلمّيةقيقة احل؛ 03/2 :علمّية :علمّي
 :عالمة ّردجم؛ 24/27 :قريبة عالمة؛ 01/75: العهدعالمة ؛ 02/52 :اجلّزة عالمة؛ 02/22: عالمة: عالمة
عالمات ؛ 02/32: الرسولعالمات ؛ 51/22 ؛55/57: عالمات ؛2/37: خالصعالمة سوع ي؛ 54/22
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 ؛55/57: الشكر
 ؛03/77 :سائل الرعائّيةكهنوتّية يف الر معامل؛ 04/77: معامل: معلم
 عّلمونامل ؛01/25 :املعّلم ؛ مهّمات22/25 :املعّلم مثال؛ 05/22 :معّلمه؛ 01/5 :واحد معّلمكم: معّلم

؛ 52/2 :كذبة معّلمني؛ 52/77 :كذبةمعّلمون ؛ 00/37 :ثالثة معّلمون؛ 52/52 ؛52/2: ضلِّلونامل
 ؛ 52/27 :الَكَذبة املعّلمنيرب على احل؛ 52/27 :الكاذبني املعّلمنيحتذير ؛ 01/22؛ 52/27؛ 52/27

 ؛00/37 :الطوپوغرافّية علوماتامل؛ 23/2 :معلومات :ةمعلوم
؛ 01/5 :يعّلمهم اهلل؛ 01/5 :أحًدا يعّلمكم؛ 01/5 :أخاه الواحد يعّلمال يعود ؛ 03/77 :يعّلم :عّلم

  .52/77 :يعّلمون؛ 01/5 :يعّلمهم
 عّلُة

 .0/27: ٍدوجو عّلُة؛ 3: اخلالصعّلة 
 علن

 ؛51/22 :ملكوت اهللاستعالن  :ستعالنإ
 ؛25: املسيح سّر إعتالن؛ 24/55 :اعتالن :عتالنإ

؛ مناظر الرّب 24/55 :من أشعيا إعالن؛ 20/22 :السّر املسيحايّن إعالن؛ 52/27 :احلرب إعالن :إعالن
 ؛02/27 :اتهإعالنو

 .00/22 :العلنّيةيسوع  حياة :عليّن
 علو

 .04/22 :علوّي
 عماليق

 .2/5 :عماليق
 انوئيلعّم

آية ؛ 24/75 :الفردوس ملك عّمانوئيل؛ 24/75 :العدل ملك عّمانوئيل؛ 24/27 :العذراء ابن عّمانوئيل
 .24/27 :عّمانوئيل ؛ كتاب24/75 :بعّمانوئيلبشرى ال؛ 24/55 :عّمانوئيل

 ىعم
 . 52/55: الشعبعمى 

 عمد
 ؛00/22 :يسوعاعتماد ؛ 02/2 :الشعب األرميّناعتماد : عتمادإ

: العماد رموز ؛00/27 :العماد ؛ رتبة25/72 :العماد اختبار ؛00/27 :حبسب بولس العماد: عماد
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 ؛22/27 :العماد ؛ ليتورجّية00/27
  .53/5 :املعمودّيةعظات يف ؛ 4/75 :والتحرير املعمودّية ؛52/55؛ 53/27؛ 4/75: ةمعمودّي: معمودّية

 عمق
  .03/72 :تعميق ؛53/2 :تعّمق

 عمل
 ؛03/57: يعمل؛ الكاهن يؤمن و03/57 :يعمل؛ الكاهن 55/37: خلالصكمإعملوا : َعِمَل
؛ 2/32 :رياخل عمل؛ 20/27 :البشارة عمل؛ 4/22: ابن اهلل عمل؛ 54/25؛ 22/7 ؛00/22: َعَمل: َعَمل
؛ 00/22: شريعة املسيححبسب  عمل؛ 25/52 :املسيح عمل؛ 2: اخلالصّي اهلل عمل؛ 21/7 :الشّر عمُل
؛ االحتفال 3/37 :اهلل عمل؛ التحرير هو من 22/7: الشكران إىل اإلميان عمل ؛ من04/22 :يسوع عمل
 ؛ عالقة2/5 :واالمتناع العمل؛ 22/22: الرسويّل العمل؛ 51/72: البشرّي العمل؛ 2/52: اخلالق بعمل

 ؛00/22 :الرسل أعمال؛ 0/22: الرّب لأعما؛ 00/5؛ 54/22 ؛05/32: أعمال؛ 54/25 :بالعملاجلزاء 
 :األساسّية األعمال؛ 00/52: الرسل أعماليف  دياتيقي ؛02/37 :تقالأعمال ؛ 03/2: احملّبة أعمال؛ 22/2

 ؛ 22/7: باألعمال؛ الرّب باإلميان أم 2/27 :احملّرمة األعمال؛ 2/5
 ؛02/72 :تعامل :عامل

 ؛53/2 :عمالنّية لوحة: عمالنّية
 ؛55/75 :األردياء العملة واإحذر: عملة
 .52/7 :عملّية: عملّية

 عمم
 .22/7 :والشمولّية لدى بولس عميمالت

 عاىن
 .31/2:تعاين

 عنب
 .00/25: عنبعنقود 

 عنصر
  .24/22 :الليتورجّية العناصر ؛53/52 :الرعوّية العناصر ؛53/52 :البيبلّية ناصرالع؛ 0/27 :عناصر

 عناتوت
 .02/2 :تعناتو يف إرميا مولد
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 عنقود
 .00/25: عنب عنقود؛ 00/25 :ُعِصر عنقود

 عىن
 ؛ 25/72 :(22-2: 77أش )املعاين  دراسة
 :الغنوصّيةمعىن ؛ 03/72 :التبشري الرسويّلمعىن ؛ 02/25 :"ِمْدَراْش"معىن ؛ 02/27 :"احلروب اإلهلّية"معىن 
؛ 00/27 :(27: 5غل ) النّص معىن؛ 24/27 :(5-2: 7أش ) النّصمعىن ؛ 0/27 :الفصحمعىن ؛ 04/7

؛ 24/35 :(5: 7 –ب 22: 9أش )املسيحايّن املعىن ؛ 2/52 :الزمنمعىن  ؛ يتجّلى00/77 :"عهد"كلمة معىن 
؛ 50/22 :الفداءمعاين ؛ 2/2 :احلراممعاين ؛ 2/2 :(22أش )معاين ؛ 2/2 :(22-5: 9عب )الهوتّية معاٍن 
 .51/5 :يوم الرّبمعاين ؛ 03/97 :وضع اليدمعاين 

 نّيع
 .03/2 :معّينة أوضاع

 عوسجة
 .2/7: العوسجةو رُزاأل

 عهد
 عهد؛ 01/2: اهلل عهد؛ 01/27: اهلل مع نوحعهد ؛ 52/72؛ 52/22؛ 01/2: أبدّيعهد ؛ 00/22: عهد

: جميدعهد ؛ 52/22: شعٍبعهد ؛ 52/22 :سالمّيعهد ؛ 52/35: سالم جديدعهد ؛ 00/72 :الوعد
 العهد؛ 02/7: اإلهلّي العهد؛ 01/52: اهلل إرادة العهد؛ 01/37: عهدكلمة ؛ 0 :وأمانة عهد؛ 01/55

؛ 00/5؛ 50/2؛ 52/52؛ 52/22 ؛50/27؛ 23/75؛ 01/5 ؛2/2 :اجلديد العهد؛ 00/77 :األّول
؛ 50/52؛ 23/75 ؛02/27 ؛04/22 ؛00/27 ؛01/32 ؛2/2؛ 3/52 ؛3/22: القدمي العهد؛ 03/25
؛ 01/2 :خيار العهد؛ 00/32 :املسيح بيسوع العهد؛ 00/32 :الشريعةو والوعد العهد؛ 03/25؛ 00/5

: 9يف عب  العهد؛ 00/55 :الرؤيا يف سفر العهد؛ 00/2 :يوحّنا يف إجنيل العهد؛ 52/22: يف أشعيا العهد
 :والوعد العهد؛ 01/22: وأحكام الشريعة العهد؛ 00/7 :من خالل الوعد العهد؛ 00/77: 5-22

؛ 01/75 :اإلنسان يؤّسس كرامة العهد؛ 01/32 :خيتم بالدم العهد؛ 01/2: د أبًدايتجّد العهد؛ 01/22
؛ احتفال 53/25: اخلالصّيبالعهد ؛ احتفال 51/27: اجلديد العهدابن اهلالك يف ؛ 00/72: والشريعة العهد

: العهدأساس  ؛52/27: اجلديد العهدرملة يف األ؛ 2/27: القدمي هدالعيف  لبنان أرُز؛ 2/27: العهدبتجديد 
 العهدو 27؛ أشعيا 4/25 :القدمي العهد؛ استشهادات من 01/27: اجلديد العهد؛ استشهادات كتب 00/72

 العهدإطار خدمة ؛ 50/22: العهدوالهوت  شعيا؛ أ50/27: اجلديد العهدالثاين يف  شعيا؛ أ22/22: اجلديد
: القدمي العهد؛ بولس و23؛ 20 :القدمي لعهداو ؛ بالد الرافدين22/7: اجلديد العهدو أفسس؛ 02/25 :اجلديد
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؛ 50/27 :العهد؛ ترميم 00/22: العهد تذّكر؛ 2/272: العهد؛ جتديد 01/72 :والدم العهدبني ؛ 02/32
 ؛ خادم02/27: اجلديد العهدرب يف احل؛ 01/55: العهد ؛ مجاعة00/2: العهد ؛ مثرة52/22: العهدو التعزية
 العهديف  ؛ راحاب22/52 :العهدخيانة ؛ 31/52: اجلديد العهددمة ؛ خ03/5؛ 00/35: اجلديد العهد
؛ 00/32 :العهدو شريعةال؛ 2/2 :القدمي العهد؛ رمزّية لبنان يف 00/2 :العهد رجال؛ 0/22 :اجلديد

 ؛ قانون21/27: العهدغرية على ال ؛02/32: اجلديد العهد؛ مشس 02/72: القدمي العهد شعب؛ 00/72
: اجلديد العهدكهنة يف ال؛ 24/27: اجلديد العهد كرمة يفال؛ 01/5: العهد؛ قيام 02/2 :اجلديد العهد
 ؛ حمدودّية4/25 :القدمي العهدإىل  ؛ جلأ بولس2/27 :القدمي العهدلبنان يف ؛ 50/22: العهد؛ الهوت 03/25

خلٌق  صاحلةملا؛ 01/75: العهدمع  ؛ مسؤولّية شخصّية01/75 :العهد؛ مسؤولّية جتاه 00/77 :األّول العهد
 نتائج ؛03/25: اجلديد العهدو مالخي نبوءة ؛54/5 :اجلديد العهدإىل  التكوين ؛ من سفر00/22 :عهٌدو

 :اجلديد العهد ؛ يتحّقق4/25 :القدمي العهديف  ورد؛ 01/75: القدمي العهدوحي يف ال؛ 00/77: اجلديد العهد
 ؛00/25: للعهد؛ دمي الذي 3/22 :اجلديد عهداليف  يوبيلال؛ 01/32 :اجلديد بدمه العهد ؛ خيتم01/75

 .00/77: املوعد عهود؛ 01/2: غري البيبلّيةالعهود ؛ 00/22 :عهدهتم
 عود

 .2/27 :نّدكعود 
 عيد

 ؛ احلّج2/22: لدى رّب األكوان يدالع؛ 2/52 :عيد حد؛ األ3/7: للرّب عيد؛ 20/27 :السنة رأس عيد
  .25/32 :األعيادتان واخل؛ 03/52: املرميّية عياداأل؛ 54/52: اليهودأعياد  ؛3/7 :العيدو

 عيش
 ؛55/22 :يف الوحدة عيشوا: عاش
 ؛21/27: عيشهاحث عن لقمة الب: عيش

 .3/77 :األخوّي عايشالت :تعايش
 عني

 .21/7: الرّب عيَني
 

 
 

 غار
 ؛00/37: على خدمة القّديسنيالغرية ؛ 21/27: على العهدالغرية : غرية
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 .22/2: غيور مرسل ؛22/2: غيور رسول؛ 3/5: (بولس) غيور: غيور
 غذى

 .52/55 :الفقراءغذاء 
 غرب

 ؛04/232 :غرب
 .00/77 :غرباء ؛ كنتم2/27 :الغريبةياه امل :غريب

 غزا
 .24/55 :(2-2أش ) غازيال

 غرس
 .2/27 :الرّبغرسها 

 غسل
 .00/27 :َغْسل

 غرق
 .4 :يف سّر املسيح إغراق

 يكغريغوريوس دي نار
 .02/22 :ناريك دي غريغوريوس مؤّلفات ؛02/22 :غريغوريوس دي ناريك مشولّية

 غصن
 .3/57 :األغصانو صلاأل
 غضب

: اليهود على غضب؛ 24/55؛ 4/72؛ 4/25: اهلل غضب؛ 24/2 :أشعيا غضب؛ 24/2 ؛20/32 :غضب
 :الغضب ؛ يوم4/25 :إىل الرمحة الغضب من؛ 4/25 :اهلل غضبو يسوع ؛52/35 :غضب ؛ َسْورة4/25
 .22/27 :إغضبوا ؛20/32: البشر على غضبه ؛4/25

 غفر
 ؛00/25 :اخلطاياغفران ؛ 04/22؛ 01/52 :غفران: غفران
 .02/77: واخلالص غفرةامل؛ 02/77 :مغفرة: مغفرة

 غلب
 .01/52 :احملّبةتغليب 
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 غالطية
 غالطية؛ بني 00/5 :غالطية بولس حبسب؛ 05/22 :، بنيتهاغالطية ؛05/77 :وخدمتها العقيدة غالطية

؛ 05/52؛ 05/25؛ 05: غالطية بولس إىل ؛ رسالة00/37؛ 05/7 :غالطية؛ حترير 05/25 :نيرومانّيو
 .00/7 :يرتّدونغالطّيون ؛ 00/37؛ 00/37؛ 00/27؛ 00/7؛ 00
 امشجلج/غلغامش

، جلجامش ؛ 23/27: غلغامش ملحمة ؛23/27: وآدمغلغامش  بني؛ 23/37: والبحث عن اخللودغلغامش 
  .20/77: أنكيدو واجلحيم

 ةغنوص
 ؛ 04/7 :الغنوصة انتشار؛ 04/7 :الغنوصة إله؛ 04/7 :وأصلها الغنوصة؛ 04/7 :املسيحّية الغنوصة :غنوصة

 

 :الغنوصّي كيان؛ 03/22: الغنوصّيعامل ال؛ 04/27: الغنوصّيإجنيل توما ؛ 03/22 :غنوصّي: غنوصّي
 الغنوصّيون؛ 04/7: الغنوصّي وضع؛ 04/2: الغنوصّي هو ؛ َمن04/22 :الغنوصّي معرفة ؛04/22

: نينوصّيالغ شيعة القاِيْينّين؛ 04/22 :للغنوصّيني رجاء؛ 04/2: ؟الغنوصّيون يؤمن ؛ مباذا04/22 :املختارون
؛ 04/37 :وأسطورة احلكمة الغنوصّية؛ 04/37: فالنتييّن غنوصّية جنيلإ؛ 04/232: غنوصّية ؛04/232
 ؛ معىن04/27 :الغنوصّية عقيدةال؛ 04/232: نوصّيةالغيهوذا و جنيلإ ؛04/2 ؛04 :الغنوصّية جيلاألنا

 .04/2: للغنوصّية جديد فهم ؛04/77 :الغنوصّيةو ؛ يسوع04/7 :الغنوصّية
 غّنى

 .24/27 :حمبويب أغنية
 غىن

 ؛53/2 :تغين: أغىن
 ؛03/2 :كبريغىن حوالت نامل؛ 2/2 :املكّدسالغىن  ؛54/5 :الكتايّبىن الغ :غىن
 .53/2 :أغنياء: غيّن

 غري
 :متناسق غري أدب؛ 54/22 :رجاء غري؛ 52/5 :بولسّية غري؛ 4/37 :املسيحّيني غري ؛01/2 :البيبلّية غري
 .54/22 :املختونني لغري؛ 22/27 :متوّقع غري ؛ ظهور02/2
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 فاد
 .00/22 :من املصاحلة ستفيدونامل

 فاق
 .54/32 :متفّوق ؛54/22 :الشريعة اإلميان على ّوقتف ؛0/27: تفّوق

 ىفد
 ؛04/22 :افتداءهم وااستحّق :فتداءإ

: شعياأ يف الفداء؛ 25/27: الذي أرسله اهلل داءالف؛ 00/25 :عن الكثريينفداء  دمه؛ 01/52 :فداء :فداء
 ؛ 50/22 :للفداء املعىن اجملازّي؛ 50/22 :الفداء معاين؛ 50/22

 ؛53/27 :الفدائّي ُبعدال: فدائّي
 .00/29 :بولس يفتدي إسطفاُنس :ىفتدا

 فأل
 .2/22 :املوعود فاؤلالت
 فاوض

 .21/27 :بشأن اجلرميةمفاوضات 
 فتح

 ؛0/27 :أرحيا فتح :فتح
 نبوءة؛ 2/57: ُصْور انفتاح رمزّية؛ 2/57: عوبالش خمتلف على انفتاح ؛04/22 :على األممانفتاح  :نفتاحإ

 ؛50/5 :االنفتاح
 .22/22 :الهوتّيةمفاتيح ؛ 22/22 :العمل الرسويّلمفاتيح  :حامفت

 فتل
 .50/27: الفتيلقصبة وال

 فنت
 .20/72 :اجلسد مفاتن؛ 23/27 :فتتانإ
 فجوة

 .04/7 :املعرفةفجوة 
 فخر

 ؛00/27 :حبسب اجلسد فخر :فخر
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 ؛02/2 :بولسافتخار  ؛31/52: بالرّبافتخار  ؛03/72 ؛03/27 :افتخار :تخارإف
 .02/22 :تفاخر: فاخر

 فرات
 .24/55 :الفراتشيلو و

 فرح
: ورجاء فرح؛ 22: القدس الروح فرح؛ 22/22 :أبدّي فرح؛ 50/32؛ 55/57؛ 55/2 ؛22/32: فرح
 :والتعزيةالفرح  ؛50/32 :مؤمنيهاعلى الفرح ؛ 03/25 :لبولس فرح سبب ؛2: للمؤمنني فرح؛ 04/22
 لكنُت؛ 2/52؛ 2/27 :الفرح يوم؛ 50/52؛ 2/22: الفرح نشيد؛ 00/29: الفرحبني املوت و؛ 01/57

 .03/25: فرحهعزاء بولس و ؛20/77: اإلسكاتولوجّية األفراحمأدبة ؛ 00/29: أفرح
 فرد

 ؛50/25: فرد شخص: فرد
 .50/25: فرادةتشابه و ؛52/22: اهلل فرادة ؛52/22 :فرادة: فرادة

 فردوس
 .24/75 :الفردوس ملك ؛ عّمانوئيل02/27 :وسالفرد بولس يف20/22 :األّولالفردوس 

 فصح
 .3/32 :فصحّيإطار ؛ 0/27 :الفصح ؛ معىن0/27 :األّولالفصح 

 فضل
 ؛22/32: اإلميان ذوق بفضل: فضل
 ؛00/77 :أفضل ؛ عهد00/57 :يف الكنائسأفضل  :أفضل

 ؛0/27 :التفضيل أفعال: تفضيل
 تسّلح؛ ال00/29؛ 22/27 :مسيحّية فضائل؛ 54/32 :فضائل؛ 52/37 :تيموتاوس فضيلة: فضيلة

 .54/32 :بفضائلهاملتفّوق  بولس؛ 55/97 :الفضائلعلى  ؛ حّث22/27 :بالفضائل
 فرط

 .3/27 :إفراط
 فرعون

 .31/75 :فرعونقلب ؛ 31/7 :فرعونجيش 
 فرغ
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 .2/37 :الفارغقرب ال
 فرق

 .4/22 :مفارقة؛ 03/23 :فرق
 فّريسّي

 .3/2 :فّريسّي
 فسد

 .52/25 :عقوهلم فسدت
 فشل

 .23/27 :الفشلّية مدخل إىل احل
 فعل

 :الشكر لفْع ؛ مرّبر22/7: حمّبة لفْع؛ 25/22: شكر لفْع؛ 03/22؛ 00/29؛ 52/77 :لفْع :لفْع
 :فعلهوجه اهلل و؛ 0/27 :العادّي أفعال ؛0/27 :التفضيل أفعال؛ 02/27 :اعترافل فْعنشيد ال؛ 55/57

 ؛ 3/22
 ؛05/2 :تفعيله وكالم اهلل: تفعيل

 .02/72 :مفاعيلها؛ الّلمَّة و23/75 :مفاعيلهاإراقة الدم و :مفاعيل
 فقد

 .03/57 :َيفتقد
 فقر

 غذاء؛ 00/55: الفقراء؛ حّب 22/52 :الفقراء بقّية؛ 03/22 :الفقري كرامة؛ 5/27: أورشليم فقراء
 .52/55 :الفقراء

 فكر
(: 23-2: 2أف ) النشيد أفكار؛ 20/77: أفكار؛ 55/22 :واحد فكر؛ 00/57 :الكنيسة السريانّية فكر
؛ 04/7 :اليهودّي الدييّن كرالف ؛53/22: (5-2: 52أش ) الهوتّية أفكار؛ 55/25 :الهوتّية أفكار؛ 00/22

 .20/22: العراقّي القدمي الفكر
 فلح

 .02/25 :على الثورتفلح  ال
 فلسِطيا
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 ؛23/2 :بعد املنفىفلسِطيا 
 فلسفة

 ؛25/32 :الفلسفة عاليمت: فلسفة
 .03/35 :اإلسرائيلّي الفيلسوف توما :فيلسوف

 فيلّبي
؛ 55/5؛ 55/2؛ 55 :الفيلبّينيرسالة إىل ال؛ 55/5 :فيلّبي كنيسة تأسيس؛ 00/5؛ 55/22: فيلّبي
 .55/97؛ 55/97؛ 55/92؛ 55/57؛ 55/52

 فيلبُّس
 .04/37 :فيلبُّسإلجنيل  العربية الترمجة

 فّن
 .02/22: البيبلّي الفّنتفاعل ؛ 02/22 :بالبيبليا مرتبط فّن

 فهم
 ؛04/2: للغنوصّية جديد فهم: فهم

؛ 23/22: اجلنس مفهوم؛ 53/35: االآلم مفهوم؛ 2/22: بن نون األرض يف سفر يشوع مفهوم: مفهوم
-اليهو مفهوم؛ 2/5: العمل مفهوم؛ 2/5: راحة اهلل مفهوم؛ 00/25: الدم مفهوم؛ 05/22: اخلدمة مفهوم

 .51/72: (27-5: 2تس  2)عقائدّية  مفاهيم؛ 5/27: الكنسّي جلمع التربعات فهومامل ؛03/77: مسيحّية
 فوضى

 .24/55 :فوضى
 فولوس

 .55/92 :فولوسرسالة 
 فيلمون
ثقة ؛ 01/52: فيلمون؛ العبودّية يف رسالة 01/97؛ 01/55؛ 01/57؛ 01/77؛ 01 :فيلمونرسالة إىل ال

 .01/57: بفيلمونبولس 
 فيلوكسني

 .00/57: بالفيلوكسينّيةترمجة املدعّوة ال
 فينيقيا

 .21/25: فينيقّية ؛ نصوص21/25: نيينيقّيالفشوفط عند ال
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 قاد
 ؛22/39 :الكربياء هي قادهتا؛ 54/52: إىل املسيح قادتشريعة ال: قاد
 .02/35: الشعبقائد ؛ يفتاح 2/25 :قائد يشوع هو :قائد

 قاصص
 .2/5 :هلّيإ قصاص

 قال
 يقول ماذا؛ 2/22: الكتاب عن األرض يقول؛ 31: تقوُله بِه آُمُرَك ما ؛54/52: العظات؟ تقول ماذا: لقا

 ؛ 00/22: الكتاب يقول ماذا ؛00/22: ؟التقليد
 يف أنا ؛ َمن24/27 :نبوّيان قوالن؛ 52/25: الصحيحةاألقوال ؛ 00/7؛ 2/22: النبوّيول الق: قول

 ؛5/32: ؟َقْوِلكم
 .04/95: مقال: مقال

 قام
؛ 52/27 :أساقفةأقامنا ؛ 03 :الروح القدسأقامكم ؛ 21/7: الرّبأقامكم ؛ 21/7: هلم خمّلًصاأقام : أقام

 ؛22/22 :معهأقامنا 
 ؛04/27 :األلِّيغورّيةتقاوم أنطاكيا : قاوم
 ؛0/27 :القائمسيح امل؛ 2/57 :قائم: قائم
 ؛00/2 :اإلميانقوام : قوام
؛ 22/22؛ 0/27: املسيحّينيقيامة ؛ 0/27: املسيحقيامة ؛ 01/5؛ 2/37: قيامة؛ 01/5: العهد قيام :قيام

 ؛20/27 :القيامةمثرة ؛ 20/27 :واملصاحلةالقيامة ؛ 22/22 :واجملدالقيامة ؛ 22/22؛ 2/37 :يسوعقيامة 
 ؛0/27 :القيامةكيفّية  ؛02/22؛ 02/22 :القيامةروح 
 .52/2 :الَكَذبةاملعّلمني مقاوم : مقاوم

 قانون
 قوانني؛ 21/32 :الكتايّب اليهودّي انونالق؛ 02/2 :العهد اجلديد قانون؛ 20/27 :محورايب قانون :قانون
 ؛20/27 :التوراة
؛ 04/232 :القانونّيةناجيل ؛ األ02/7 :قانونّيةنصوص بيبلّية  ؛50/22 :القانويّنعىن االجتماعّي امل :قانويّن
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 .04/27 :القانونّيةكتب املقّدسة ؛ ال2/35 :األربعة انونّيةالقناجيل األ؛ 03/7
 قرب

 .2/37 :الفارغ ربالق
 قبل

 ؛20/77: املنفى قبل؛ ما 04/7: وصول املبّشرينقبل ؛ 2/27: التاريخقبل : قبل
 ؛21/27: بنيامني ِقَبلمعارضة من : ِقَبل

 ؛ 00/22: هذا اخلالص قبولصعوبة ؛ 22: البشرى قبول: قبول
 ؛24/52 :ستقبلامل ترميم: بلستقم
 .50/25 :املستقبلّية قائقاحل ؛2/2 :مستقبلّي حدث: ّيستقبلم

 قبيلة
 ؛02/22: اإلسرائيلّية بائلالق

 قتل
 ؛54/52 :املسيح يسوعقتلوا : قتل
 ؛ 53/52: هلل قاتٌل شعٌب؛ 3/25: أطفال بيت حلم قاتل: قاتل
 ؛54/97 :رّبنا مع الشيطانقتال : قتال

 .02/52؛ 02/72 :املقاتلنيختيار ا :مقاتل
 قدر

 ؛55/75 :ظهور اهللقدرة  ؛25/27 :املسيح القائمقدرة  ؛31/2 :قدرة: قدرة
 ؛2/27 :القدير صخر؛ 52/55 :القديرله اإل: قدير

 .22/39: املقتدرين بعبادة تنديد؛ 31/2؛ 22/39 :مقتدرين: مقتدر
 قدس

 ؛2/5 :قّدسهيوم السبت و :قّدس
 ؛22/55: وطهارة تقديس؛ 22/55 :تقديس :تقديس
؛ رجل 20/25 :قداسةو بّر؛ 25/72: املؤمنني قداسة؛ 24/27 :اهلل قداسة ؛20/25 :احلّق قداسة :قداسة

 ؛ 51/32: للقداسة اختيار اهلل هو؛ 3/72 :القداسة شريعةروب ؛ احل24/2 :قداسةحكمة و
؛ 01/75: القدس الروح طّيةع ؛03: القدسالروح  أقامك؛ 04/22؛ 00/27: القدسروح  :سُدُق

 ؛22/37
 ؛52/7 :القّدوس اهلل :قّدوس
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ّديسة الق؛ 2/32 :مّتىالقّديس  حياة؛ 55/75 :بولسالقّديس ؛ 02/22: مشبع من البيبليا قّديس :قّديس
: القّديسني ؛ مجيع02/22 :القّديسني ؛ حتّية25/72؛ 22/27: قّديسني/قّديسون؛ 00/57 :والشهيدة تقال

 ؛00/37: القّديسنيعلى خدمة  ة؛ الغري55/22
 ؛ 02/22 :قدسّية: قدسّية
وشعائر  املقّدس؛ 2/27؛ 2/27 :مقّدس يوم؛ 2/32: مقّدس املكان؛ 00/22 :مقّدسبعهد  رمحة :مقّدس
 ؛ بعل02/7: املقّدس الكتاب يف أرمينيا؛ 04/37: املقّدس زواج؛ ال23/22 :املقّدس ؛ اجلنس23/52 :العبادة

؛ 20/2 :املقّدس؛ بالد الرافدين والكتاب 2/57 :املقّدسيف الكتاب  ؛ ُصْور23/37 :ساملقّديف الكتاب 
؛ 24/55: مقّدسة أشجار02/27: املقّدسللكتاب  2972؛ ترمجة 02/27: املقّدس للكتاب األرمنّية الترمجة
 :املقّدسةرب احل ؛04/27 :القانونّية املقّدسةكتب ال؛ 54/5: املقّدسة األسفار مسفونّية ؛02/27 :املقّدسة

21/27. 
 قدم

 ؛25/22 :اهلل يقّدمها ؛24/27 :اهلل يقّدم: قّدم
 ؛ 23/27: األقدم حتالالتالا؛ 2/22 :املدنأقدم  أرحيا :أقدم
 ؛23/75 :تقادم: تقادم
 ؛00/77 :كاملة تقّدمة؛ 55/27 :اإلجنيل تقّدم :تقّدم

 ؛00/37 :تقدمّي رأي :تقدمّي
؛ 22/27 :القدمياإلنسان  ترك؛ 02/72؛ 00/27: القدمي دب اليهودّياأل ؛20/22 :القدمي دباأل :قدمي

 ؛01/32 ؛2/2 ؛2/27؛ 2/2؛ 3/52 ؛4/25؛ 3/22: دميالق هدالع ؛23/22 :القدميالشرق األدىن  ياناتد
؛ 00/5؛ 02/72؛ 50/52؛ 23/75 ؛23؛ 20؛ 02/27 ؛02/32؛ 04/22 ؛00/27 ؛01/75
؛ 22/27: القدمية ياةاحل؛ 22/27 :اجلديدة واحلياة القدمية احلياة بني؛ 23/27: القدميةديان األ ؛03/25

 ؛ علماء00/77: القدميةعبادة ال؛ 2/57: القدمية؛ صرفة 00/72 :القدمية شريعةال؛ 23/27: القدميةديانات ال
 ؛21/29: القدميةالنصوص 

: 2قول ) مقّدمة؛ 01/92 :(إجنيل يعقوب التمهيدّي) مقّدمة؛ 22/37 :23-22: 7تس  2) مقّدمة :مقّدمة
 :(مت 2)عاّمة  مقّدمة؛ 51/53 :(تس 2)عاّمة  مقّدمة؛ 52/52 :(مت 2)عاّمة  مقّدمة؛ 25/22 :(2-22

-33أش )عاّمة  مقّدمة؛ 22/55 :(27-22أش )عاّمة  مقّدمة؛ 24/55 :(2-2أش )عاّمة  مقّدمة؛ 01/92
 :(فيلّبي)عاّمة  مقّدمة؛ 22/77 :(أفسس)اّمة ع مقّدمة؛ 53/52 :(55-75أش )عاّمة  مقّدمة؛ 52/55 :(77
 .21/2 :كتاب امُلنِقذين مقّدمة؛ 55/97

 أقر
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 ؛55/55 :قارئ: قارئ
 قراءة ؛2/27 :الشريعة قراءة ؛02: اإلميان نور على التاريخ قراءة ؛00/2؛ 53/2 ؛0/27 :قراءة :قراءة
 الهوتّيةقراءة ؛ 52/27: (25-7: 2يت )ّص للن روحّية قراءة؛ 00/7 :جديدة قراءة ؛0/27 (:23أش ) بالغّية

 يهودّية يف قراءة ؛3/22: للزمنقراءة ؛ 0/27 (:22كو  2) لغوّية بالغّية قراءة؛ 53/25 :(23-5: 52أش )
 .0/27 (:22كو  2) لغوّية بالغّية قراءة؛ 21/32 :سفر القضاة

 قرآن
 .02/27 :قرآنّية؛ 2/27 :القرآنيف  اجلمعة يوم ؛2/27 :قرآن

  ربق
 ؛50: خالصياقترب : اقترب
 ؛24/27 :قريبة؛ عالمة 2/2 :قريب ؛ يوم الرّب00/29 :(29-25: 2فل )قريب  إطار: قريب

 ؛00/22 :متقاربون: متقارب
 .23/27 :مسيث للعهد القدمي مقاربات: مقاربة

 قرن
 .04/27 :السادس رنالق ؛04/7 :امليالدّي األّول رنالق ؛23/7 :.م. ق 22-23 قرن

 رقّر
 .00/22 :ّيجممع قرار

 قسا
 .31/75 :قلوب قساوة

 قسم
 ؛3/22: أقسام؛ 02/27 :األصلّي القسم: قسم
 ؛3/25 :الرّب َأْقَسَم :أقسم
 ؛5/25 :املسيح انقسم :انقسم
 ؛02/2 :ُمرِبك تقسيم: تقسيم
 .0/7 :الرّب َقَسُم :َقَسم

 قصب
 .50/27: والفتيل صبةالق

 قّص
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: سرجونقّصة  ؛00/22 :اهلل قّصة ؛2/22 :العبور قّصة ؛03/2؛ 02/22؛ 00/22 ؛0/22 :قّصة
 .21/2 :القضاةقصص ؛ 23/77: موسى قّصة؛ 23/77

 قصر
 .2/77 :قصر

 قصيدة
 .00/57 :قصائد؛ 20/32 :قصيدة

 ىقض
 ؛53/27: مرتّدينقضاء ؛ 53/37 :قضاء: قضاء
؛ 02/27 :القضاةهلل يف سفر ؛ حروب ا02/2 :القضاة يف سفر تاريخ؛ ال21/23 ؛21/2 :قضاة: قضاة

يف سفر  ؛ يهوه02/2 :القضاةسفر  ّيةهيكل؛ 02/2 :القضاةسفر  ؛ هدف21/32 :القضاةمدخل إىل سفر 
 ؛02/27 :القضاة
 .22/2: شعبه قضايا يلتزم ؛ أشعيا2/5 :أخالقّيةقضّية ؛ 02/52 :جبعه قضّية: قضّية

 قطع
 ؛55/75 :اللحم قطع :قطع
 .01/2: قطيعهو بني الراعي؛ 54/52 :القطيع محاية: قطيع

 قعد
 .20/73 :للحياة الروحّيةقاعدة  ؛22/25 :ثابتةقاعدة 

 قلب
؛ 55/22؛ 22/37 ؛3/77: واحد قلب؛ 31/75 :فرعون قلب؛ 00/32 :اخلطر قلب؛ 2/52 :األحد قلب
يف  اائًمم دأنت؛ 31/75 :الشّريرقلبه  ؛31/75 :القلوب شفاء؛ 31/75 :األنبياء قلوب؛ 3/77 :واحد بقلب
 .01/37 :قليب

 قلد
 :واحلداثة التقليد؛ 51/32: القدمي املسيحّي التقليد؛ 01/2؛ 52/2؛ 51/72؛ 51/32 :تقليد :تقليد
 ؛ 51/72؛ 51/32: للتقليد أمانة؛ 00/22: ؟التقليديقول  ؛ ماذا21/32

 .50/25 :التقليدّية لوكّيةامل؛ 50/22 :تقليدّية :تقليدّي
 قلق

 .02/72 :بولس َقَلُق
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 قّل
 ؛21/2: أمانة بين إسرائيل قّلة: قّلة

 .52/52: اخلمر من بالقليل عالج: قليل
 قّمة

 .2/57 :قّمة
 قمر

 .0/22: القمروالشمس 
 قمران

 .03/22: قمرانمجاعة  تعليم؛ 03/22؛ 01/55: قمران ؛ مجاعة03/22 :قمران
 قّوة

 .23/2 :اآلشورّيني قّوة أثر؛ 24/7 :ضاربة قّوة؛ 52/22 ؛5/22: اهلل قّوة ؛22/32 :قّوة
 كولّسي/قولّسي

: كولّسيو أفسس؛ عالقة بني 25/52؛ 25: القولّسّيني رسالة بولس إىل؛ 02/27 :قولّسيألجل كنيسة  صالة
 .25/2 :قولّسي؛ مكّونات 22/22

 قيم
 .05/77 ؛2/5 :الالهوتّيةيمة الق؛ 2/5 :دينّيةقيمة  سفر يشوع؛ 53/35 :إجيابّية لآلالم قيمة

 

 
 

 كاثوليك
 .03/27 :الكاثوليكّية كنيسةال ؛03/77 :الكاثوليك ساقفةاأل
  كاسّيون

 .20/27 :كاسّيني
 كان

 ؛01: شعًبا يل تكونون؛ 01 :يل شعًباتكونون  ؛ أنتم01 :لكم إهًلاأكون  أنا :ناك
 ؛25/2 :السماوّية ائناتالك :كائن
 ؛25/27 :الكونّيةصاحلة امل: كويّن
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 ؛04/22 :الغنوصّي كيان: كيان
 لق يف سفراخل؛ 54/5؛ 23/5؛ 00/22 ؛01/22 :التكوين سفر ؛02/2 :األسفار املنحولةتكوين : تكوين

 ؛54/5 :إىل العهد اجلديدالتكوين  ؛ من سفر54/5: التكوين؛ عظات حول سفر 23/5 :التكوين
 .25/2 :قولّسيمكّونات : مكّونات

 كرب
 ؛0/27 :األكربإىل  األصغر من ؛01/52: األكربري اخل :أكرب

 ؛54/52 :الكربىتهمة ال :كربى
 :الكربياءمن  ؛ هنرب51/55 :الكربياءمن  نشفى ؛51/55 :الكربياء أصل؛ 52/2 ؛22/39: كربياء :كربياء

 ؛ 3/22: للكربياء ال؛ 51/55
 .01/57 :الكبري تخّليال؛ 23/2 :كبري أوغاريت خمزون :كبري

 كبس
 .04/22 :الكوابيسمن  وعيال

 كتب
 ؛01/2 :ُيكتب؛ عهد ال 4/22: بولس (رو)كتبها  ملن: كتب
 ؛ 21/27 :امللَهم الكاتب؛ 22/25 :كاتب مسرية؛ 25/52 :الرسالة كاتب ؛2/32: كاتب :كاتب
 كتاباألرض يف ؛ 24/27 :عّمانوئيلكتاب ؛ 00/57 :مرمي انتقال كتاب؛ 02/27 ؛3/25: كتاب :كتاب

 ؛04/22 :األحياء كتاب ؛04/95 :يوحّنا خفايا كتاب؛ 55/5 :األعمال كتاب؛ 2/22: يشوع بن نون
 ؛21/2 :امُلنِقذين كتاب

 الكتاب؛ 2/22: عن األرض الكتاب؛ يقول 00/22: الكتاب؟يقول  ؛ ماذا3/37: الكتابالشريعة يف 
 يف أرمينيا؛ 04/37؛ 03/97؛ 03/23؛ 02/52؛ 01/2 ؛23/37؛ 23/22؛ 23/25 ؛2/57: املقّدس

 الترمجة ؛20/2 :املقّدس الكتاب؛ بالد الرافدين و23/37 :املقّدس الكتابيف  بعل؛ 02/7: املقّدس ابالكت
؛ 2/57 :املقّدس الكتابيف  ُصْور؛ 02/27: املقّدس للكتاب 2972؛ ترمجة 22/27: املقّدس للكتاب األرمنّية

 ؛3/2: املقّدسة تبالك؛ 23/22 :األنبياءكتب ؛ 20/7 :بولس كتب؛ 03/97 :املقّدس الكتابيف  اليد وضع
 ؛04/27 :املقّدسة القانونّية تبالك؛ 04/232؛ 00/5؛ 03/27

آباء  اتكتاب؛ 00/35: 23-5: 2كو  2 كتابةروف ظ؛ 3/25(: سفر اليوبيالت) الكتابة تاريخ :كتابة
 ؛00/57 :الكنيسة

 :اليهودّي الكتايّب قانونال؛ 00/25 :كتايّبأسلوبان خطايّب و؛ 3/32(: أ22-23: 3لو ) كتايّبإطار  :كتايّب
 :الكتابّية رعوّيةال؛ 4/75 :الكتايّبالطبيعّي و ناموسانال ؛00/25 :الكتايّباخلطايّب و سلوباناأل؛ 21/32
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 ؛03/52 :كتابّية؛ 03/52
 ؛04/2: مّحادي جنع مكتبة اكتشاف؛ 02/27 :اللورنسيانا مكتبة :مكتبة

 .23/7 (:أوغاريت)كتوبة املوثائق ال :مكتوب
 كتم

 .20/22 :الدهور منذكتوم املالسّر 
 كثر

 .00/25 :الكثريين فداء عن
 كّدس

 .2/2 :املكّدس غىنال
 كذب

 ؛ 24/27 :كاذبةعبادة  رياءال؛ 52/52؛ 52/2 :كاذبة :كاذبة

 ؛52/52 :الكاذبني ؛ رياء52/27 :الكاذبنيحتذير املعّلمني  :كاذبني
 ؛52/55 :كّذاب :كّذاب
: الكذبة نبياءاأل؛ 52/27 :كذبة ؛ معّلمني52/77 :كذبة ؛ معّلمون52/77 ؛02/72 :كَذَبة :كذبة
 ؛01/22؛ 02/72 :الَكَذَبة رسلال؛ 52/27 :الَكَذبةرب على املعّلمني احل؛ 31/52؛ 31/75 ؛51/55

 .52/2 :الَكَذبةاملعّلمني  مقاوم
 كرز

 .04/7: املسيحّية رازةالك؛ 2/37 :الرسولّية رازةالك
 كرم

 ؛02/72 :َكَرم؛ 02/72: الكرم دوافع: كرم
 ؛52/22: وجمد إكرام :إكرام
 استعادة ؛01/75 :اإلنسان كرامة؛ العهد يؤّسس 03/22 :الفقريكرامة ؛ 3/22: اإلنسان كرامة :كرامة

 ؛2/27: الكرامةألجل ؛ 21/27: الكرامة
 يف رمةالك ؛24/27: الكرمةورم الك؛ 24/55؛ 24/27: الكرم نشيد؛ 24/27 :حبييب كرم :كرمة/كرم
 ؛ 24/27: الكرمة موضوع؛ 24/27: اجلديد يف العهد الكرمة؛ 24/27: أشعيا
 .03/77: الكرمية وديعةال :كرمي

 كربون
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 .21/29: 23 كربون
 كرس

 ؛03/23: عظيم الكهنةتكريس ؛ 03/23: الكاهنتكريس : تكريس
 .23/22 :صورة يهوهمكّرسات  ؛22/32: نواملكّرس رعاةال :مكّرس

 كرمل
 .2/22: الكرملحتّول لبنان إىل 

 كريت
 .52/5 :كريتوكنيسة  تيطس؛ 52/27 :كريتيف  تيطس؛ 52/55؛ 52/5 :كريت

 كريستولوجّي
؛ 52/5 :يف الرسائل الرعائّية ريستولوجّياالك ؛03/25 :استولوجّييكر ؛54/57 ؛25/27 :كريستولوجّي

 .02/2 ؛5/22 :كريستولوجّية؛ 25/2 :والسّر الكريستولوجّيا
 كريغمّي
 .53/5 :الكريغمّيُبْعد ال
 كشف

 ؛04/22 :اإلجنيل يكشفيسوع : كشف
 ؛22/27 :الليتورجّيااكتشاف ؛ 23/2 :أوغاريتاكتشاف ؛ 04/232 :إجنيل يهوذااكتشاف : اكتشاف
 .04/2: مّحادي جنع مكتبة اكتشاف

 كّف
 . 24/55 :رورالش عن كّف

 كّفر
 .4/75 :مهبد كّفارة؛ يسوع 51/22 :كفر

 كلب
 .55/75 :الكالب إحذروا

 كلم
؛ 22/37 :اهلل كالم؛ 03/97 :"يد"كلمة ؛ 00/22 :"مصاحلة" كلمة؛ 00/77: "جديد" كلمة :كالم
 كالم؛ 05/2 :اهلل خيدمه كالم؛ 31/2؛ 05/75؛ 05؛ 02/52؛ 02/52؛ 02/77؛ 02/2؛ 02؛ 53/2

؛ 05/2 :اهلل كالميف  ثباتال؛ 05/2 :اهلل كالمإىل  تعّرفال؛ 05/2 :اهلل كالمعن  تخّليال؛ 31/2 :ضعيف
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 ؛02/77؛ 02/72: اهلل كالمو وحيال
؛ 02/72؛ 02/22؛ 02/2؛ 53/2؛ 52/2؛ 24/27؛ 03/52 :اهلل كلمة؛ 53/37: الرّب كلمة :كلمة

؛ 53/2؛ 24/2 :اهلل كلمةوتبقى ؛ 31/27: ناطقة كلمة؛ 01/37: عهد كلمة؛ 00/77: "دياتيقي"كلمة 
: الكلمةنيّب  شعياأ ؛31/2: اإلهلّية الكلمة؛ 02/7 :اهلل لكلمةالرئيسّي  ؛ الدور50/27: اهلل بكلمةك التمّس
 :بالكلمةكاهن يعمل ال؛ 53/2 :الكلمة ؛ رجل22/7: الكلمة إىل االنتماء ؛0/7: لكلمته اهلل ؛ أمانة50/2
 ؛31/27: (إرميا)كلماته ؛ 3/37 :العشر لماتالك ؛00/27 :(5-3: 2يت ) لماتالك؛ 03/57

 ؛53/2 :متكلِّم :متكلُِّم
 .50/2 :يتكّلمالرّب  :تكّلم

 كمل
 ؛00/22 :يكملون: كمل
 ؛03/22: الكاملةعرفة امل؛ 00/77: كاملة ؛ ذبيحة3/37: كامل :كامل
 .3/37: يف احملّبةكماهلا شريعة وال؛ 00/72: العهد باملسيح كمال؛ 00/72؛ 2/27: كمال :كمال

 كنز
 .03/22: كنز ؛03: سيحّيأديّب م كنز

 كنعان
 دخولال؛ 23/22 :كنعانمقّدس يف  نساجل؛ 0/22 :يف زمن يشوع كنعان بالد ؛0/27 :كنعانأرض : كنعان

 ؛0/22 :كنعان عبادة يف بالدال ؛0/22 :كنعانإىل أرض 
 .2/22 :الكنعانّية دنامل؛ 2/27 :الكنعانّيةقبة احل: كنعايّن

 كنيسة
: اليومكنيسة ؛ 02/37: اهلل كنيسة؛ 52/5؛ 22/25: أفسس كنيسة ؛04/232؛ 20/2 :كنيسة: كنيسة

 :فيلّبي كنيسة تأسيس ؛22/2 :ناشئة كنيسة؛ 54/7 :اجتماعّية كنيسة؛ 25/22: قولّسيكنيسة ؛ 50/27
الكنيسة ؛ 03/97 :األوىلالكنيسة  ؛3/77: روما كنيسة وضع؛ 02/27 :قولّسي كنيسةألجل  صالة ؛55/5

 كنيسة؛ 04/22 :شعبها: األنطاكّيةالكنيسة ؛ 04/37 :السريانّية الكنيسة؛ 02/27: جنيلّيةاإل األرمنّية
؛ 03/72: "خطيبة املسيح"الكنيسة ؛ 01/2 :بيتالكنيسة ؛ 03/27 :الكاثوليكّيةالكنيسة ؛ 01/2: الشمولّية
: الكنيسة آباء؛ 22/27: املسيح" ملء"الكنيسة ؛ 04/25 :هاانطالقوالكنيسة ؛ 31/2:شدائدها يفالكنيسة 

: الرسولّية الكنيسة؛ دور 52/55: الكنيسة ؛ تنظيم52: الكنيسة ؛ تدبري00/57 ؛54/2 ؛22/25؛ 2/32
؛ فكر 54/7: االجتماعّية الكنيسة عقيدة ؛31/2 :الكنيسة يدعو ؛ إرميا52/7: الكنيسة صالة ؛04/22

يف حياة  ؛ اجلديد52/27: الكنيسةيف  ليم؛ التع03/52 :الكنيسةيف  تدبريال ؛00/57 :السريانّية الكنيسة
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يف  شيوخ؛ 01/2؛ 52/32: الكنيسة؛ اخلدم يف 5/22: الكنيسةاهلل يف  حكمة ؛ حْسن04/22: الكنيسة
 ؛2/52 :الكنيسة ؛ يوم01/2 :الكنيسةاخلدمة يف  ّيةهيكل؛ 52/2 :الكنيسةرسالة إىل  ؛52/27 :الكنيسة

 ؛ 31/2: للكنيسة إرميا قدوٌة
 ؛03/97 :الكنسّية اهلرمّية
 .01/2: الكنسّي وضعال؛ 52/2 :الكنسّي ّماهل؛ 52/5 ؛04/22: الكنسّيتنظيم ؛ ال5/27 :كنسّي: كنسّي

 كهن
؛ 03/2 :يف أعمال احملّبة مثال اهنالك؛ 03/57 :األسرار ميارس كاهن؛ 03/2 :يسوع على مثال كاهن :كاهن

؛ 03/57 :يعمل بالكلمة اهنالك؛ 05/2: إميانه ّسدجي اهنالك؛ 03/2 :يف املعرفة واحلكمة مثال اهنالك
يف  الكهنة؛ 00/22 :باعال كهنة؛ 03/2 :الكاهن هوّية؛ 03/57 :الكاهن صورة؛ 03/57 :يؤمن اهنالك

؛ 03/23: الكهنةعظيم  وضع؛ 03/23 :الكهنة عظماء أمساء؛ 52/55 :الكهنة تيّقظ ؛03/25: اجلديد العهد
 ؛ 03/22: للكهنةاألنبياء حتذير ؛ 22/39 :بالكهنة تنديد

 :الكهنوت بداية؛ 03/22 :صادوق كهنوت؛ 03/22 :املسيح كهنوت ؛54/97 :كهنوت :كهنوت
 ؛00/77 :كهنوته؛ 00/52: الكهنوت تعليم يف؛ 03/23

 :الكهنوتّية دمةاخل؛ 03/23 :الكهنوتّية تراتبّيةال؛ 03/77 :يف الرسائل الرعائّية كهنوتّيةمعامل  :كهنويّت
03/52. 
 كودكس

 .51/52 :جبل سيناء العريّب كودكس
 قورش/كورش

: هو راعيَّ كورش؛ 50/72: شعياأ يف نبوءة يف كورش؛ 52/55: مسيح الرّب قورش: كورش/قورش
: قورش أسقف ثيودوريتس؛ 50/72 :كورش؛ الرّب ينتدب 52/55؛ 52/7 :قورش دعوة؛ 50/72
 ؛50/52 :لكورش اهلل اختيار؛ 04/32
 .50/52؛ 52/52؛ 50/52؛ 22/53؛ 22/72: ّيورشالق ودوريتستي :ّيرشالقو
 قورنتس/كورنتس

 :كورنتسأهل  ؛ توبة5/27 :كورنتسبولس ومجاعة ؛ 00/5 :كورنتس أزمات؛ 00/5 ؛5/27: كورنتس
بولس واألزمنة  ؛02/22 :الكورنثّيني تشكيك ؛01/37 :قورنثّيون ؛0/37: كورنتس يف بولس ؛وجه03/25

 إىل الثانية بولس ؛ رسالة03/2 :الرسول وهوّية كو 2؛ 03/2: رسالة شخصّية كو 2؛ 5/7 :الكورنثّية
: 2 كو 2 ؛ الهوت02/37 :كو 2كتابة  سبب؛ 03/2 :كو 2حترير  سبب؛ 02/72؛ 03/72 :كورنتس

 إىل الثالثة بولس ؛ رسالة02/72: فأرمنّية سريانّية قور 2؛ 03/72 :كورنتس 2 الهوت ؛03/5: 25
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 .02/72 :القورنثّيني
 كريينيوس

 .3/25 :كريينيوس إحصاء
 كيف

 .54/32 :متكيِّف
 

 
 

 البان
 .01/22 :البان

 التني
 .3/37: الالتينّيةأمريكا ؛ 00/57: التني

 الهوت
 :جّسدالت الهوت؛ 03/72 :كورنتس 2 الهوت ؛03/5: 25: 2كو  2الهوت ؛ 04/22 :الهوت :الهوت

الهوت ؛ 02/27 :املسيحالهوت ؛ 52/5 :الرسائل الرعائّية تالهو؛ 3/37 :التحرير الهوت؛ 00/27
 شعياأ؛ 02/22 :كتايّب الهوت ؛54/22 :الذهيّب الفمالهوت ؛ 03/72: الترّبعاتالهوت  ؛50/27: عمةالن
الالهوت ؛ 52/5؛ 25/27 :البولسّيالالهوت ؛ 04/37 :األنطاكّيالالهوت ؛ 50/22: العهد الهوتو

 ؛ 03/25: هوتالالبني التأويل و؛ 05/77: صلحاملوت الاله؛ 04/232 :الكتايّب
 :الهويّت مسار؛ 53/5 ؛50/35 ؛24/22 ؛03/27 ؛05/32؛ 00/77 ؛3/25 ؛5/27 الهويّت :الهويّت

 ؛ مسألة53/25 :(23-5: 52أش )الهوتّية  ؛ قراءة53/22: (5-2: 52أش )الهوتّية  ؛ أفكار02/27
؛ 2/5 :والروحّية الالهوتّية السبت يوم أبعاد؛ 22/22 :هوتّيةال ؛ مفاتيح52/27: (25-7: 2يت )الهوتّية 

 .23/22 :(اخلليقة اجلديدة) الالهوتّية صورةال
 الوي

 .03/22 :الوي جواب؛ 03/22؛ 21/27 :الوّي
 لبس

 ؛20/25 :لبستم؛ 22/27 :لبس :لبس
 ؛03/23: عظيم الكهنةلباس : لباس
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 .51/27: الشيطان املتلّبساكم احل: متلّبس
 لبنان

 أرُز؛ 2/32؛ 2/27؛ 2/7: لبنانأرز ؛ 2/27: والبيبليا لبنان؛ 2/27: حيالو لبنان؛ 2/22؛ 2/22؛ 2: لبنان
؛ رمزّية 2/2 :يف العهد القدمي لبنان؛ رمزّية 2/7 :لبنان؛ رمزّية 2/27: لبنان؛ ثلج 2/27: يف العهد القدمي لبنان
: لبنانارتفعت كاألرز يف  .2/77: لبنان؛ وادي 2/27 :لبنان؛ مياه 2/5: لبنان؛ جمد 2/35 :وأرزه لبنان

 .03: لبنان يف السادسة ؛ اجلمعّية العاّمة2/27
 جلأ

 ؛4/25 :بولس جلأ: جلأ
 ؛03/2 :مرمي إىل جوءالل :جلوء
 .04/22: ملجأ: ملجأ

 حلد
 .51/27 :اإلحلاد رجل ؛51/27: إحلادشيطان رجل ال

 حلم
 .55/75 :اللحم قطع إحذروا؛ 3/25: حلمبيت 

 لزم
 ؛00/22: اهلل جتاهنا إلتزام: إلتزام

 ؛01/52 :للخريمالزمة أخّوة  :مالزمة
 .22/2: شعبه قضايا يلتزم أشعيا ؛00/22 :يلتزم :لتزما
 لسان

 .03/57 :لسانه يصون؛ 22/37 ؛3/77: واحد لسان
 لطف

 .00/27 :حّبهو اهلل لطف؛ 52/32: اهلل لطف
 لعن

 .02/25؛ 00/27 :والربكة عنةالل؛ 24/55 :لعنات؛ 00/32 :املوسوّية الشريعة لعنة
 لغة

 ؛02/2 :منحوالت لغة؛ 00/29: اجملازّية العبادةلغة ؛ 03/77 2/32 ؛3/25: لغة: لغة
 لغوّية تمعضال ؛0/27 (:22كو  2) بالغّية لغوّيةقراءة ؛ 53/2 ؛23/22: لغوّية ؛53/27 :لغوّي: وّيلغ
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 .50/2: عربّية
 لقب

 .00/52 ؛4/75: ألقاب؛ 25/27 :"رأس" لقب
 لقم

 .21/27 :عيش لقمة
 لقي

 .22/27 :تلّقيتم ؛20/27 :تالقي
 َلّم

 ؛ 02/72 :ومفاعيلها مَّةالّل ؛02/72 :ةملَّ
 .3/2 ملمُّ :ملمُّ

 ملس
 .02/22 :ملموسة

 َلَهَم
 .03/2 :ُملِهم؛ 03/2 :استلهام

 لوغوس
 .40/22 :اللوغوس أصل؛ 04/22 :واأليونات اللوغوس

 لوقا
 .04/25: ئّياإلنشا لوقا أسلوب؛ 04/25 :لوقا
 لوقيانوس
 .04/35 :نوسايلوق

 ُلوز
 .2/77 :يف البيبليا" ُلوز"

 ليتورجّيا
 ؛ 22/27 :الليتورجّيا اكتشاف؛ 00/5 ؛23/75 :اليتورجّي: ليتورجّيا
 ُبْعدال؛ 00/2 ؛00: ليتورجّية معطيات ؛22/27 :العمادليتورجّية ؛ 00/29 :ليتورجّية/ليتورجّي: ليتورجّي

 .53/27 :الليتورجّي
 لورنسيانا
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 .02/27 :اللورنسيانا خمطوط؛ 02/27 :اللورنسيانا مكتبة
 

 
 

 مات
 ؛4/22 :إماتة: إماتة

 ؛22/55 :األمواتمصري : أموات
: ودمار موت ؛25/75: املؤمن موت؛ 52/27؛ 23/27؛ 25/22 ؛00/2؛ 00/35 ؛5/27: موت: موت

 .4/22: املوتو طيئةاخل؛ 00/29: والفرح املوتبني ؛ 05/27 :الشريعة سبب ملوتا؛ 2/27
 ماّدة

 .20/77 :غذائّية يف املدافن مواّد
 مارانا تا

 .5/22 :تا مارانا
 مارس

 ؛03/57 :ميارس ؛03/77: األسرار مارس: مارس
 .00/2 :الليتورجّيةمارسات امل؛ 00/2 :ممارسات؛ 02/7: الرعوّية ممارسة: ممارسة

 ونرما
 .02/22 :املارونّيةالرتب  بداية؛ 02/22 ؛2/2: مارونّية؛ 00/52 :املارويّن غازو البيت

 ميز
 املمّيزةتعابري ؛ ال54/22 :أنطاكيا مدرسةميزات ؛ 0/27: احملّبة ميزات؛ 0/27 :ميزات؛ 01/22 :ميزة

 .50/32 :للنشيد
 ماسورّي

 .01/27(: 23-22: 22 إر) املاسورّيترمجة النّص 
 ماهى

 .01/22 :ماهّية
 ماء

إىل  تعالوا؛ 2/27 :الغريبة املياه؛ 20/7 :اجلاحمة املياه؛ 2/27: لبنان مياه ؛2/27 :باردة مياه؛ 23/57: مياه
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  .2/27: املياه؛ كأرز على 52/72 :املياه
 مائدة

 .5/27 :موائدهم؛ 05/75: كالم اهلل مائدة؛ 22/27: دينونة مائدة
 مّتى

 القّديس حياة ؛03/7: املنحول مّتىعن إجنيل  تعريفال؛ 03/27 :املزّيف مّتى إجنيل؛ 01/5 ؛2/32: مّتى
 .2/32 :مّتى

 مثل
: املسيح مثال؛ 20/25 :اهلل مثال؛ 03/22: التنّسك مثال؛ 04/37؛ 00/5 ؛23/52؛ 3/37: مثال :مثال

 :اهللمثال على  ُخلق؛ 00/57 :ىُيحَتذ مثال ؛00/22؛ 2/25 :موسى مثال ؛22/25: املعّلم مثال؛ 3/77
 مثال املسيح؛ 03/2 :يف املعرفة واحلكمةمثال  ؛ الكاهن03/2 :يف أعمال احملّبةمثال  الكاهن؛ 20/25

 :مثالهصورة اهلل و؛ 3/77 :املسيحمثال على  ؛ احملّبة03/2 :يسوعمثال على  كاهن؛ 55/25 :للمؤمنني
 ؛52/52 :احلّي املثالو قدوة؛ ال52/52 :ّياحلاملثال ؛ 52/52 :مثاهلمو املؤمنون؛ 3/22

 :أمثال؛ 52/77 :ولدمثل صعد ؛ 02/27 :يوتام مثل ؛00/27 :إبراهيم مثل؛ 24/27 ؛0/27: مثل :مثل
 ؛23/32 :األمثال؛ سفر 23/32
 .50/72 :له مثيل ال: مثيل

 جمايّن
 .52/7: اجمّلايّن الصاخل

 جمد
؛ 03/5 :الرّب جمد ؛ أيقونة51/2 :رّبناجمد  ؛ إحراز51: الرّب جمد؛ إحراز 51/2؛ 03/5: الرّب جمد :جْمد

؛ املشاركة 22/22 :واجملد؛ القيامة 25/2 :الوحيد اجملد ؛02/25؛ 4/75: اآليت اجملد؛ 52/22: جمدو إكرام
 ؛51/32 :اجملد؛ من أجل بلوغ 55/97: اجملد يف

 :اهلللتمّجدوا  ؛52/55: اهلل متّجد وبشعال ؛2: اهلل متّجد؛ 04/22: اآلب متّجد؛ 00/77 :متّجد: جّمد
 ؛04/22 :متاجيد نشيد ؛3/77

 .01/55: جميد عهد: جميد
 جمدلة

 .52/22 :جمدالت: جمدالت
  جمدل
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  .02/27 :شكيمجمدل 
 ماحك

 .52/25 :مماحكات
 حمن

 .02/52 :املاء حمنة؛ 02/72 :اجلّزة حمنة
 حمور

 .02/22: قّصة جدعون اورحم؛ 54/25 :التعليم حماور؛ 22/25: الذكرى حمور
 حميط

 .20/35؛ 2/32 :حميط ؛23/7 :هاحميطو أوغاريت
 مدح

 .53/55: مديح
 مدينة

؛ 52/35 :على العدالة مؤّسسةمدينة ؛ 20/27 :محورايبمدينة ؛ 20/27: أفسس مدينة؛ 0/27 :أرحيا مدينة
 .2/22 :املدنأقدم  أرحيا؛ 00/32 ؛2/2: مدن؛ 2/27 :احلضارات مدينة ؛ جبيل24/7 :وشعب مدينةآشور 

 مرد
 .02/27 :شكيم أهل متّرد

 مردوك
 .20/27 :مردوك ارتقاء؛ 20/27 :ومعابده مردوك

 مرأة
؛ 52/7 :املرأة دور؛ 21/27 :األّم-املرأة؛ 0/27 :أمام الرّب رجلوال املرأة؛ 21/27 :يف رواية مششون املرأة

 .23/27 :من املرأةمولودة  ؛03/22 :املرأة؛ مكانة 3/22 :والرجل املرأةرابط بني ال
 مرمي

؛ 03/52 :مرمي انتقال؛ 03/22 :اجملدلّية مرمي؛ 03/52 :العذراء مرمي؛ 00/22 :العذراء املخطوبةمرمي  :مرمي
؛ كتاب 02/72 :مرمي ؛ رقاد03/52 :العذراء مرمي ميالد ؛03/77 :مرمي ؛ بتولّية03/22 :اجملدليَّة مرمي إجنيل
 ؛00/22 :مرميمع  بشارةال؛ 03/2 :مرمي؛ اللجوء إىل 00/57 :؟مرمي ؛ هل عرف بولس00/57 :مرمي انتقال

 ؛03/22 :اجملدلّية مرمي ؛ وجه03/22 :(جملدليَّةا) مرمي نّص إجنيل
 .03/52: املرميّية عياداأل ؛35/27 :رميّياملعّبد الت: مرميّي
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 مزمور
: اهلل شكر مزمور؛ 50/27 :توبةمزمور ؛ 53/25: احتفال بالعهد اخلالصّيمزمور  ؛54/22: داودمزامري 

؛ 22-2: 27 مز: 2/7 :مز ؛54/25: املزامريشعر األوغارييّت وال؛ 54/22 :املزامرييف  طأة؛ اخل22/7
 .229 مز: 2/22؛ 22: 97 مز: 2/32؛ 2: 222 مز: 2/27
 مسافة

 .01/37 :مسافات
 مسح

 ؛04/22: املسيح مسحة: مسح
 ؛4/22 :لنا مسيح؛ 52/55: الرّب مسيح ؛25/2؛ 00/25 :مسيح :مسيح
 املسيح؛ 25/22 :حكمة اهلل املسيح؛ 0/27 :القائم املسيح؛ 51/27 :الدّجال املسيح؛ 2/2 :الثاين املسيح
؛ 3/25 :التربير معطي املسيح؛ 5/22: واهلل املسيح؛ 25/22: اهلل صورة املسيح؛ 01/75: املؤمن شريعة
؛ 52/22؛ 22/22 :يسوع املسيح ؛00/77 :وسيط عهد جديد سيحامل؛ 55/25 :للمؤمننيمثال  املسيح

 ؛3/57: الشعب ألجل املسيح ؛04/27 :به والتبشري املسيح ؛55/22؛ 22/22؛ 20/27
 ؛ إميان25/52 :املسيح أولوّية؛ 52/37 :املسيح ؛ أوامر25/52 :املسيح آالم؛ 54/57: املسيح ألوهّية
 ؛ حزب20/33؛ 4/22 :املسيح ؛ حّب55/75: املسيحتعليم  ؛54/57: املسيح ؛ بشرّية05/27: املسيح
 :املسيح ؛ خّطيبة0/32 :املسيح ؛ خدمة00/29: املسيح ؛ خادم00/2: املسيح؛ حياة 5/25 :املسيح

 :املسيح ؛ شهادة00/22: املسيح ؛ شريعة22/27؛ 4 :املسيح ؛ سّر01/32: املسيح ؛ ذبيحة03/72
: املسيح ؛ قيامة25/52 :املسيح عمل ؛3/25 :املسيح ورة؛ ص20/25؛ 00/27 :املسيح ؛ صليب52/7

 ؛4/75: املسيح؛ حمّبة 3/77: املسيحمثال ؛ 02/27 :املسيح ؛ الهوت03/22 :املسيح؛ كهنوت 0/27
 :اجلحيم إىل املسيح ؛ نزول02/22 :املسيح؛ حنن سفراء 3/25: املسيح سّيدميالد ال ؛2/2 :الثاين املسيح جميء
؛ املخّلص 03/97: املسيحرسول يسوع  ؛52/27؛ 24/75: املسيح؛ يسوع 0/25 :املسيح وجه؛ 03/25

خّطيبة " ؛ الكنيسة00: املسيح هي ؛ حيايت2/2: املسيح؛ يوم جميء 2/52 :املسيح يوم ؛3: املسيح يسوع
": املسيح عبد" عبارة؛ 22/27: املسيح" ملء" ؛ الكنيسة54/5: املسيح عطايا ؛ مسو03/72ُّ: "املسيح

 سّر ؛ إعتالن02/25 :املسيحإطار حضور ؛ 52/37 :املسيح رسول ؛ امسه4/2: يسوعاملسيح عبد  ؛05/22
 ؛ 02 :املسيحسفري  ؛ بولس54/32: املسيح؛ بولس حمّب 25: املسيح
 ؛54/52: املسيح؛ الشريعة قادت إىل 55/97 :املسيحإىل  ؛ السعي55/75 :املسيحإىل  التعّرف
؛ 22/27 :باملسيح ؛ اخلالص03/2 :باملسيح تشّبه ؛3/37: باملسيحان الكامل ؛ اإلنس55/2: باملسيحاحتاد 
 َبُطَلت باملسيح ؛00/72: باملسيح؛ كامل العهد 02/32: باملسيححييا  ؛ الرسول03/22: باملسيححييا 
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: املسيح؛ العهد بيسوع 3/27: وليس بالشريعة باملسيح؛ 55/22: باملسيح؛ مناشدة 01/57 :العبودّية
 ؛ 00/32

 ؛ 00/57 :للمسيح الشاهد ؛ بولس01/22 :األمني للمسيحاألمانة 
  ؛3/57 :املسيحمن  حمروم

 ؛ 02/27 :اللورنسيانا خمطوط يف املسيح
  ؛00/22: املسيحعمل حبسب شريعة 

 ؛ 03/27: وبليعار املسيح بني
 :املسيحانّيةو تاريخبني ال؛ 20/22 :املسيحايّن سّرال ؛24/75؛ 24/35 :مسيحانّية/مسيحايّن :مسيحايّن

 ؛24/75
؛ 03/2 :مسيحّيإبداع ؛ 54/97 :يهودّي-مسيحّي؛ 03/27 :أصيل مسيحّي؛ 00/22 :مسيحّي :مسيحّي
؛ 55/75 :املسيحّي تعبريال؛ 22/27 :املسيحّي تصّرفال؛ 5/2: املسيحّيبولس ؛ 02/25: مسيحّيمدراش 

 عصرال؛ 00/27: املسيحّي؛ جوهر اإلميان 51/32: القدمياملسيحّي تقليد ال؛ 03/27: املسيحّيتعليم ال
: مسيحّية؛ خالصة 22/2؛ 04/27: ةمسيحّي؛ 00/22 :أن خيتاراملسيحّي  ؛ على02/72 :الباكر املسيحّي

احلياة  أساس؛ 04/232 :اليهودّية-املسيحّية؛ 04/7 :مسيحّية ؛ هرطقة00/2: مسيحّية؛ روحانّية 52/7
؛ 22/55 :املسيحّيةاجلماعة  بنيان؛ 04/22: املسيحّيةبشرى ال؛ 3/37: ةاملسيحّيبداية ال؛ 25/72 :املسيحّية

: املسيحّية شريعةال؛ 0/32 :املسيحّية دمةاخل؛ 22/55؛ 4/37: املسيحّيةماعة اجل؛ 54/7 :املسيحّية تربيةال
 :نمسيحّيو؛ 04/7: املسيحّيةكرازة ال؛ 22/27: املسيحّيةفضائل ال؛ 04/7 :املسيحّيةغنوصة ال؛ 05/7

 .04/7 :املسيحّيون بّشرون؛ امل22/22؛ 0/27: املسيحّيني ؛ قيامة22/22؛ 04/7؛ 0/27
 مسكويّن
 .02/22 :مسكونّية؛ 54/22: املسكونّيةو العقائدّيةوانب اجل
 مشروع

 .2/25: اخلالصّي اهلل مشروع؛ 3/27؛ 2 :مشروع
 مصر

 .2/5 :مصرمن  ؛ خروج52/55 :مصر إذالُل؛ 31/27 ؛00/22 :مصر
 مصطلح

 .00/29 :ُمصطلحات
 مطر

 .23/75 :املطرو اهليكل بناء
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 معادي
 .51/27: املعاديالك امل

 معّدة
 .53/37 :معّدات

 ةعضلم
 .50/25: العبد ةمعضل؛ 50/2: لغوّية عربّية تمعضال ؛23/22: (55-75أش )الكتاب  تمعضال

 مقدونيا
  .02/72 :مقدونيابولس يف 

 مّكايب
 .2/27: املّكابّيني سفر

 مكان
 .03/22 :مكانة؛ 2/32: مقّدس كانامل؛ 52/55؛ 55/5 ؛20/72 :مكان

 مّل
 .22/27 :املضايقمتّلوا ال 

 مأل
 من كّل ممتلئون ؛3/37: الشريعة ملءّبة ؛ احمل22/27 :املسيح ملء؛ 25/52 :احلياة ملء؛ 04/37 :لءم

 .01/5: معرفة
 مالخي
 .03/25: اجلديد والعهد مالخي نبوءة ؛03/25: 2:7 – 5: 2 مالخي
 ملحمة

 .23/27: غلغامش ملحمة؛ 20/7: اخللق ملحمة
 ملك

 ملك ؛52/22 :الدهور ملك؛ 24/55 :شورآ مِلِك؛ 24/27 ؛20/27؛ 21/27؛ 02/27: ملك: كِلَم
 :الفردوس ملك ؛ عّمانوئيل24/75 :العدل ملك عّمانوئيل؛ 50/72 :الفْرس ملك؛ 24/75 :الفردوس

 :العادل امللك؛ 21/29 :حزقّيا البيبلّي امللك ؛00/22 :آحاب امللك؛ 02/27 :ملًكا يصبح أبيملك؛ 24/75
 :امللك آية يرفضها ؛00/22 :آحاب امللك ؛20/27 :واإلله امللك ؛3/25 :هريودس امللك؛ 24/55
: امللوكصالة من أجل ؛ 52/7؛ 21/7 :ملوك؛ 31/7 :امللكنيّب وال؛ 20/27 :امللك محورايب؛ 24/27
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 ؛ 52/7؛ 2/22
 ؛ 3/25 :هريودس ملك ؛23/57 :نبوخدنّصر مْلُك :ُمْلُك
؛ 51/27: املعادي املالك؛ 02/72: والذبيحة املالك؛ 02/22 :الرّبمالك  ؛00/22 :البشارة مالك :مالك
 ؛53/55 ؛0/27: مالئكة؛ 02/72 :املالك ظهور

 ؛05/77 :املالئكّي تبشريال :مالئكّي
 ؛51/22 :اهلل ملكوت :ملكوت
امللوكّية ؛ 24/22 :(22-5: 5أش )امللوكّي طار اإل؛ 50/25: ملوكّي ؛ شخص50/22 :ملوكّي :ملوكّي
 ؛ 50/25: امللوكّيةيديولوجّية ؛ اإل50/25 :التقليدّية

 مملكة؛ 20/27 :صغرية مملكة؛ 23/57؛ 23/22 :أوغاريت مملكة ؛02/2 ؛23/57 ؛23/7 :مملكة :مملكة
جغرافّية ؛ 02/2؛ 23/7 :يهوذا مملكة؛ 2/22 :يشوع مملكة ؛2/22 :سوعي مملكة ؛03/25 :الكهنة من

 .23/7 :اململكةيف  زراعةال؛ 23/2 :اليهودّية اململكة؛ 23/57 :أوغاريت مملكة
 ملكيصادق

 .03/22 :ملكيصادقكهنوت 
 مناخ

 .23/57 :مناخ
 منح

 .52/52 :مينح؛ 03/77؛ 50/72 :منح
 منحول
: املنحولعن إجنيل مّتى  تعريفال؛ 03/7 :املنحولمّتى  إجنيل؛ 02/72 :نحولامل دباأل؛ 22/22: منحول 

 ؛03/52 :املنحول مصدر ؛03/25 :املنحول نيقودميس إجنيل ؛03/7
األسفار  تكوين ؛02/2 ؛02؛ 03/27؛ 03: املنحولة األناجيل؛ 02/2: املنحولة أسفار العهد اجلديد

 ؛02/2 :املنحولة
 غىن املنحوالت؛ 02/72؛ 02/37: األرمنّية املنحوالت؛ 02/37 :مؤّسسة منحوالت؛ 02/77 :منحوالت

؛ حّقها 02/77 :(منحوالت)املصادر  تصنيف؛ 03/2 :املنحوالتإىل  االعتبار إعادة؛ 03/2 :كبري
  .02/2 :املنحوالت ؛ لغة02 :باملواطنّية (املنحوالت)

 منع
 ؛2/5 :تإجنازها يوم السب ُيمَنع؛ 52/2 :من الزواجمنع : منع

 ؛2/5 :عنه االمتناععمل وال: امتناع
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 .51/22 :مانع :مانع
 منمنمة
 .02/22 :األرمنيةنمنمات امل
 مهماز

 .0/3 :املهمازيرفس 
 مهن

 .52/55 :امتهاِن
 موسى

 :الدم موسىأخذ ؛ 23/77 :وسرجون األّكادّي موسى ؛53/55 :وبولس موسى؛ 2/25 :اجلديد موسى
؛ 2/25 :موسى ؛ مثال23/77: موسى ؛ قّصة00/22 :موسى دعوة ؛00/22 :موسى؛ إله إبراهيم و01/72
 .00/32: املوسوّية لعنة الشريعة ؛00/22

 موستية
 .35/7 :الوحدةموستية 

 ميثة
 ؛23/27 :آدم ميثة؛ 04/7 :والرمز يثةامل :ميثة

 .23/25 :ميثولوجيا: ميثولوجيا
 ميخا

 .21/27 :ميخا ؛ والدة21/2 :ميخا
 

 
 

 ناتان
 .00/7 :ناتان نبوءة

 نادى
 .02/22 :احلرب إىل نداء؛ 0/27 :البتولّيةإىل  نداء؛ 04/2 :ووعد نداء؛ 24/55: نساء أورشليمإىل نداء 

 نار
 .52/55 :ناركم
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 نشد
  .55/22: املناشدةتربير ؛ 55/22 :مناشدة

 ناصرة
 ؛22/77: الناصرة ؛ يسوع يف3/32: الناصرة جممع: ناصرة

 .03/75: لناصرّينيا إجنيل: ناصرّي
 ناضل

  .55/25: يف سبيل اإلجنيل ضالالن؛ 55/97 :يف اإلجنيل نضال
 نافس

 .55/22 :والعجبنافسة امل
 ناقش

 .52/25 :مناقشات
 نافور

 .53/27 :الّذهب فم يوحّنا مار نافور
 ناموس

أعمال  ؛ مواجهة3/57: الناموس ؛ غاية52/52 :الناموس ؛ دور3/57: الناموس بّر؛ 52/52 :احلّق ناموس
الطبيعّي  اموسانالن؛ 4 :ناموسان؛ 00/37 :والوسيطالناموس ؛ 4/75 :أم اإلمياناموس الن؛ 05/32 :الناموس
  .4/75 :والكتايّب

 ناوأ
 .51/22 :املناوئ ظهور

 نبأ
 ؛25/22 :به منبأ :منبأ

 نبوءة؛ 50/72 ؛2/32: أشعيا نبوءة؛ 02/72: إرميا نبوءة؛ 24/55 ؛24/75 ؛3/22 :نبوءة: نبوءة
؛ 2/32: أشعيا بنبوءةاستشهاد ؛ 03/25: اجلديد والعهد مالخي نبوءة؛ 00/7 :ناتان نبوءة؛ 50/5 :االنفتاح

 :خامتة نبّوة ؛20/35 :بالد ما بني النهرين نبوءات؛ 20/35 :إسرائيل يف بوءةالن؛ 31/52 :اإلشعيانّية بوءةالن
 ؛31/27؛ 53/27

: نبويًّا ؛ تأسيًسا00/7؛ 2/22: النبوّي قولال؛ 50/25 :نبوّي ذو ُبْعٍد؛ 50/22 ؛20/73: نبوّي :نبوّي
؛ إرميا ودعوته 02/2 :النبوّية إرميا واملهّمة؛ 02/2: صعبة نبوّيةمهّمة  ؛24/27 :نبوّيان ؛ قوالن53/27
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 ؛ 53/27 :النبوّية َأمارات الرسالة؛ 02/2 :النبوّية
 نيّب إرميا؛ 31/27 :نيّب إرميا؛ 22/2 :عصره نيّب؛ 31/52: اهلل نيّب؛ 24: احلكمة نيّب؛ 3/22 :نيّب :نيّب

 نيّب شعيا؛ أ24/22: الرجاء نيّب ؛ أشعيا22/2: أديب نيّب ؛ أشعيا50/2: النيّبالثاين  شعيا؛ أ31/52: األمم
؛ 00/22 ؛2/2: أنبياء؛ 3/22: بالنيّب تعريف؛ 5/2: النيّببولس ؛ 51/27: الدّجال النيّب؛ 50/2: الكلمة

حيّذرون  األنبياء؛ 53/55: وبولس األنبياء؛ 31/52؛ 31/75 ؛51/55: الكذبة األنبياء ؛31/2؛ 22/39
؛ ملاذا 23/22: األنبياء؛ كتب 03/22: للكهنة األنبياء؛ حتذير 24/2 :األنبياءو شعياأ؛ 21/7: امللوك

 .24/55: األنبياء؟
 نبت

 .23/37 :احلياة نبتة
 نبذ

 (:9-2: 75 أش)تارخيّية  نبذة؛ 03/23 (:املروزّي إيشوعداد) نبذة؛ 50/23 (:اتوالعظ أورجيانس) نبذة
عن  نبذة؛ 02/33 (:تيطس إىل الّرسالة)تارخيّية  نبذة؛ 03/2 (:العاملّية الكتابّية الرابطة)تارخيّية  نبذة؛ 50/5

 .4/75 :بولس
 نبع

 .02/32 :ينبوع
 نبوخدنّصر
 .23/57 :دنّصرنبوخ ؛ مْلُك23/57 :نبوخدنّصر خلفاء

 نتج
 ؛00/57 :البولسّي تاجالن؛ 00/57 :نتاج: نتاج

 ؛00/77: اجلديد العهدنتائج  ؛2/2: النتيجةدينونة هي ال؛ 52/55 :خطاياكم نتيجة :نتيجة
 .5/27 :نستنتج :ستنتجا

 جنا
  .4/25: من الغضب جناة ؛50/2 :من األْسر جناة

 جنح
 .02/27: األشرار؟ ينجح ملاذا

 جند
 .00/22 :البائسني ةجند



226 فهار�س المو�سوعات

بيبليا 2012-2011/53-51

 

 جنز
 .2/5 :يوم السبت إجنازها ُيمَنع ؛2/5 :(العاملّية الكتابّية الرابطة) إجنازات

 جنس
 .3/72 :والطهارة جاسةالن

 جنم
 .23/57 :آشور جنم صعود ؛23/57: جنمها أفول
 جنع مّحادي

 .04/2: مّحادي جنع مكتبة اكتشاف
 خنب

 ؛ 52/22 :النخبة خالص؛ 52/2 :خنبة: خنبة
 .00/22 :ينتخب :نتخبا
 ندب

  .50/72: كورش ينتدب رّب؛ ال50/72 :ينتدب
 ندد

 .22/39: املقتدرين بعبادةتنديد  ؛22/39 :بالكهنة تنديد؛ 31/75 :تنديد
 ندوة

 .02/52-02/72 :حول اخلطوط العريضة ندوة
 ندى

 .2/27 :ندى؛ 02/22 :الندى ظهور
 نذر

 ؛02/35 :يفتاح نذر :نذر
 .52/2 :للمبتدعني إنذار؛ 24/55 :أّول إنذار :إنذار

 نزع
 .24/22: نزعة؛ 21/29 :نزاع

 نزل
  .03/25 :املسيح نزول رواية؛ 20/77 :اجلحيم إىل إينّنا نزول

 نساء
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 نساءإىل  ؛ نداء22/53 (:أشعيا) عصره نساء؛ 00/2 ؛52/52 ؛22/53 ؛22/39 ؛22/7: أورشليم نساء
 تنديد؛ 55/5 :النساء ؛ موقع52/52 :النساء ؛ سلوك23/32 :جلامعةيف ا النساء؛ 24/55: أورشليم
  .22/39: بالنساء

 نسب
 .51/3 :ُنِسَبْت ،نسبة؛ 3/2 :نسب؛ 52/55 :ُتنَسُب

 نسخ
 .04/37 :نسخ

 نسطور
 .02/27 :نسطورّي

 نسك
 ؛03/22: التنسُّك مثال: تنسُّك
 .03/22 :نسكّيإرشاد  :نسكّي

 نسل
 .54/22 :النسلوعد ميتّد إىل كّل ال؛ 53/75: نسلهو إبراهيم

 ناسوت
 . 54/97 :رّبنا ناسوت

 نسي
 .52/35 :ينسى يستطيع أن ال اهلل

 أنش
 ؛04/25: ئّياإلنشالوقا  أسلوب :ئّيإنشا

 ؛00/5 :التنشئة أسرار: تنشئة
 ؛22/2 :ناشئةكنيسة  :ناشئة
 .23/27 :نشوء :نشوء

 نشد
: الفرحنشيد ؛ 2/22: الشكر نشيد ؛23/22؛ 20/72 :ناشيداأل نشيد؛ 22/32 :اعتراف نشيد :نشيد

؛ 04/22 :متاجيد نشيد؛ 00/55؛ 0/27 :احملّبة نشيد؛ 24/55؛ 24/27 :الكرم نشيد؛ 50/52؛ 2/22
 شيدالن؛ 22/32؛ 24/55: شكران نشيد؛ 20/22: أفسسرسالة  نشيد؛ 22/22؛ 02/27 :دبورة نشيد
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؛ 52/27 :الرابع شيدالن؛ 52/22 :الثالث شيدالن؛ 52/27 :الثاين شيدالن؛ 52/55؛ 50/27 :األّول
؛ 0/27 :(احملّبة) النشيد بنية؛ 00/22: األساسّية النشيد أفكار؛ 02/27 :اعتراف فعل شيدالن؛ 52/55

أناشيد  ؛00/2 :أناشيد؛ 50/32 :للنشيداملمّيزة  ؛ التعابري05/22 :(23-22: 2قول  2) النشيد تصميم
  .00/55؛ 20/72 :احلّب

 نشر
 .04/7 :الغنوصة انتشار

 نصر
  .0/27: حياة انتصار؛ 53/22؛ 50/77: الرّب انتصار؛ 21/27 :إسرائيل انتصار؛ 52/55 :نصر

 نّص
؛ 24/35 :العربّي النّص؛ 01/27 :سبعييّن نّص؛ 02/77؛ 02/72؛ 23/37؛ 23/22؛ 23/22 :نّص

 ؛02/7 :بيبلّية قانونّية نصوص ؛02/27 ؛21/29 ؛00/55 :نصوص
 ؛02/5 :(27-22: 2قض )النّص  ّيةهيكل؛ 02/32 :( 5: 22 – 5: 23 قض)النّص  بنية :سفر القضاة
 ؛ بنية52/72 :(22-2: 77 أش)النّص  ؛ بنية24/35 :(5: 7 - ب22: 9 أش)النّص  بنية :سفر أشعيا

-2: 77 أش)النّص  ؛ بنية50/25 :(22: 75- 7: 75 أش)النّص  ؛ بنية50/5 :(9-2: 75 أش)النّص 
أش )النّص  ؛ حتديد53/2 :(52 أش)النّص  ؛ بنية50/32 :(22-2: 53 أش)النّص  ؛ بنية50/27 :(22
 ؛22/22 :(23-2: 27أش ) النّص ؛ موقع53/25 :(23-5: 52أش )النّص  ؛ حتديد53/22 :(2-5: 52

 :(23-5: 52أش )النّص  ّيةهيكل؛ 50/27 :(3-2: 32أش )النّص  ّيةهيكل؛ 22/7 :(23أش )النّص  ّيةهيكل
 ؛53/25

؛ 01/27(: 23-22: 22 إر)املاسورّي  النّص؛ ترمجة 01/27 :(23-22: 22 إر)النّص  بنية :سفر إرميا
 ؛02/25 :(9-7: 25إر )النّص  ّيةهيكل ؛01/27 :(23-22: 22 إر) النّص حدود

 ؛ 22/77 :(7-2: 25أع )النّص  بنية :سفر أعمال الرسل
 ؛3/22 :(5رو )النّص  ّيةهيكل؛ 4/37 :(22-7: 22 رو)النّص  بنية :الرسالة إىل الرومانّيني

 :(22-25: 7كو  2)النّص  ّيةهيكل؛ 00/37 :(23-2: 9 كو 2)النّص  بنية :الرسالة الثانية إىل الكورنثّيني
 ؛03/27

 ديد؛ حت55/22 :(3-2: 2 فل)النّص  ؛ حتديد55/25 :(22-5: 2 فل)النّص  بنية :الرسالة إىل الفيلّبّيني
 ؛55/25 :(22-5: 2 فل)النّص 

 ؛ 25/35 :(22-25: 2قول )النّص  بنية :ّينيكولّسالرسالة إىل ال
 ؛ 05/33 :(22-9: 2مت  2) النّص تصميم :الرسالة الثانية إىل تيموتاوس
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 ؛ 00/27 :(5-3: 2 يت)النّص  بنية :الرسالة إىل تيطس
 .21/29: القدمية النصوص علماء

 نضب
 .2/27 :تنضب

 قنط
 ؛31/27: ناطقة كلمة: ناطق

 .2/35 :منطقة: منطقة
 نظر

 ؛51/72 :الرّب جميء انتظار؛ 52/25 :انتظار: راانتظ
 ؛02/27: الرّبمناظر : مناظر
 .03/2 :نظرة :نظرة

 نظم
: الكنسّي نظيمالت؛ 52/7 :العبادة تنظيموتيموتاوس ؛ 52/55: الكنيسةتنظيم ؛ 52/27 :تنظيم: تنظيم
  ؛52/5 ؛04/22
 .01/27: اجلديد للعامل ظامالن :نظام

 نعم
: اليد وضع نعمة؛ 02/37 :وسالم نعمة؛ 00/37: خدمةو نعمة؛ 02/72: ومحٌد نعمة؛ 54/32 :اهلل نعمة
: اإلهلّية النعمة؛ 00/37: نعمةهو  الترّبع؛ 00/5 :اهلل نعمة ازدراء؛ 55/22 :لكم وسالمنعمة ؛ 03/77
 .22/22 :خملَّصون عمةبالن ؛50/27: عمةالن ؛ الهوت00/22: النعمة بّر؛ 3/22: واخلالص النعمة؛ 01/75

 نفس
؛ 00/5 :نفسهيعّرف بولس عن ؛ 05/27 :بنفسهجاد ؛ 00/77 :نفسه؛ الوحي 55/57 :بولسنفس  مسّو

 .5/22 :ألنفسكم لستم؛ 00/22 :لنفسه ينتخب اهلل
 ِنِفش

 .20/77 :ِنِفش
 نفع

 .01/52 :نافًعا
 نفى
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 ؛02/27 :األخالق تنايف :تنايف
 ؛20/77: املنفىما قبل ؛ 23/2 :املنفىبعد  فلسِطيا :منفى

 .24/55 :نينفّيامل عودة :نفّيم
 نقب

 .2/77 :تنقيبات
 نقد

-2: 3 ألشعيا نّصّينقد ؛ 25/27(: 27-23: 2قول )أديّب نقد ؛ 02/7: نقدهإجنيل يعقوب التمهيدّي و: نقد
 ؛24/22: 3

 ؛52/72(: 22-2: 77 أش)نقدّية دراسة : نقدّي
 .00/77: العهد القدمي إنتقاد؛ 00/77: العهد األّول إنتقاد: إنتقاد

 نقذ
 .21/2 :امُلنِقذين كتاب

 نقص
 .31/2 :نقٍص تعاين الكنيسة من

 نقض
 .03/22 :اخلمس قائضالن ؛00/29 :بني املوت والفرح تناقض؛ 22/27 :بني احلياة القدمية واجلديدة تناقض

  نقط
 .2/32 :تالقيال نقطة

 نقل
 ؛55/97: الرسالة نقل؛ 0/27: اجلبال نقل؛ 52/27: البشارة نقل :نقل

 .00/57 :مرميانتقال ؛ كتاب 02/27 :انتقال؛ إحياء أم 03/52 :مرميانتقال : انتقال
 منى

 .54/22 :تنمية
 منر

 .2/32 :منور
 منوذج

  .23/52 :النموذجثال و؛ امل20/22 :منوذج
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 ىهن
 ؛2/32: حياة القّديس مّتى هناية؛ 23/7 :حضارة هناية؛ 22/27 :احملنة ةهناي: هناية
 ؛00/77 :النهائّيعهد ال: هنائّي

 .51/79 :ةنهيوّيال سكاتولوجّيا األخريّيةاإل: هنيوّي
 هنر

 .20/35؛ 20/32 :النهرين بني ما بالد؛ 20/22 :هنرين؛ 0/27 :األردنهنر  عبور ؛2/27 :هنر
  نوح

 .00/22: نوحاهلل حياور ؛ 01/27: نوحعهد اهلل مع ؛ 53/55: وبولسنوح 
 نور

أتت  ؛50/32 :على أورشليم النور؛ 24/35 :العظيم النور ؛22/77 :يصبح ناًرا نوره؛ 02: اإلميان نور: نور
 النوربني ؛ 24/35: النور بزوغ ؛50/32 :النور ؛ أشرق55/2 :والظلمة النوربني  احتاد ؛3/57 :النور ساعة
 ؛24/35: النور موضوع ؛20: النور يف ؛ سلوك03/22 :مةوالظل
 .02/32 :ُتنري :أنار

 نوى
  .02/7 :حسب بولس واياالن ؛02/7 :النّية حرمة؛ 02/7 :صافية نّية؛ 51/73 :نّية

 نريون
 .00/57 :نريون روما أّيام

 نيقودميس
 .03/25 :املنحول نيقودميس إجنيل

 نينوى
 .23/75 :ظيمةالع نينوى

 

 
 

 هابيل
 .53/55 :وبولسهابيل 

 هاجر
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 .00/22 :وسارةهاجر  بني
 هاَجر

 .05/2 :وجبل سيناءهاجر 
 هارون

 .03/23 :هارون
 هان

 .22/39 :هلل إهانة صفاقةال
 هدف

هدف ؛ 52/2 :77-33أش هدف ؛ 25/75 :5-2: 2قول هدف ؛ 4/22 :غلهدف ؛ 03/97 :هدف
: رسالة يسوعهدف ؛ 52/27 :تيموتاوسهدف ؛ 03/27: التمهيدّي يعقوب إجنيلهدف ؛ 50/27 :التوبة
كو  2)التركيز  هبدفتكرار ؛ ال52/2 :(الرسائل الرعوّية) مشتركهدف ؛ 02/2 :سفر القضاةهدف ؛ 04/22
 .2/22 :هدفها؛ كتابة رو و02/27 :أهدافها؛ حروب اهلل و0/27 :(3: 22

 هدم
 .02/22 :مذبح البعل يهدم جدعون

 هدى
 .02/22: يف الرّباألمم  إهتداء

 هرب
 .51/55 :من الكربياءهنرب 

 هرطقة
 ؛52/2 :اهلراطقة شجب :اهلراطقة
 ؛ 53/22 :األنومّيةرطقة اهل؛ 52/5 :هرطقات؛ 04/7 :مسيحّيةهرطقة  :هرطقة

 .04/2: هرطوقّية :هرطوقّية
 هرم

 .03/97 :الكنسّيةرمّية اهل
 هلك

 .51/27: اجلديد يف العهد اهلالكابن ؛ 05/2 :هالك
 َهّم
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 ؛55/97 :ذواهتم مّههم؛ 52/2 :الكنسّياهلّم  ؛55/27 :مّهي ما: هّم
 ؛5/27 :بولساهتمامات ؛ 55/22 :باآلخريناهتمام  :اهتمام
 :العمل أمّهّية؛ 01/37 :الرسالة إىل القورنثّيني أمّهّية؛ 54/7 :التربّية املسيحّية أمّهّية؛ 5/25 :البشارة أمّهّية :أمّهّية
يوم  أمّهّية؛ 05/32 :مساع اإلميان أمّهّية؛ 04/27 :مجاعة أنطاكيا أمّهّية؛ 00/7 :القول النبوّي أمّهّية؛ 51/72

 ؛2/5 :السبت
 :الرسل مهّمة؛ 03/52 :التدبري مهمَّة ؛00/22 :االبن مهّمة ؛02/2 :إرميا مهّمة ؛50/22 :مهمَّة :مهمَّة

؛ 02/2: صعبة نبوّية مهّمة؛ 52/27 :تيموتاوس مهّمة؛ 23/22 :العبد مهّمة؛ 4/75: الشريعة مهّمة؛ 5/7
: النبوّية واملهّمة إرميا؛ 01/25 :املعّلم مهّمات ؛01/25 :املعّلممهّمات ؛ 01/25 :املعّلم واألسقف مهّمات

  .02 :النبوّية املهمَّة؛ 04/232 :اخلطرية همَّةامل؛ 02/2
 هواء

 .54/5 :اهلواءعلى يادة الس
 هوّية

؛ 03/2 :الكاهنهوّية ؛ 52/27؛ 50/25: العبد هوّية؛ 00/35: اخلدمهوّية ؛ 23/57 ؛23/25 :هوّية
هوّية و كو 2؛ 02/22: جدعون هوّية؛ 4/2 :بولس بقلمه هوّية؛ 50/2(: 55-75أشعيا )املؤّلف  هوّية

 .23/25 :اهلوّيةو سماال؛ 50/2 :(55-75أشعيا ) هّوّيةحول  ؛03/2 :الرسول
 هيكل

: اهلل هيكل؛ 03/22: اهلل واألوثان هيكل؛ 5/22 :الروح هيكل؛ 22/25 :اميس يف أفسسأرت هيكل: هيكل
 بناء؛ 31/75: اهليكلإرميا يف ؛ 5/22 :اهللهيكل  ؛ أنتم53/37؛ 20/27 ؛00/22: أورشليم هيكل ؛5/7

 ؛ 22/25 :أرطاميس هيكل؛ بولس و23/75 :واملطراهليكل 
؛ 02/27 :السنة الطقسّية ّيةهيكل؛ 01/2 :اخلدمة يف الكنيسة ّيةهيكل؛ 50/27 :79أش  ّيةهيكل: ّيةهيكل
أش )النّص  ّيةهيكل؛ 02/25 :(9-7: 25إر )النّص  ّيةهيكل؛ 03/27 :(22-25: 7كو  2)النّص  ّيةهيكل
 ّيةهيكل؛ 53/25 :(23-5: 52أش )النّص  ّيةهيكل؛ 50/27 :(3-2: 32أش )النّص  ّيةهيكل؛ 22/7 :(23

 ّيةيكلاهل؛ 02/2 :سفر القضاة ّيةهيكل؛ 02/5 :(27-22: 2قض )النّص  ّيةهيكل؛ 3/22 :(5رو )النّص 
 .03/77 :(إجنيل الناصرّيني)واملضمون 

 

 
 

 وادي
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 .2/27 :كأودية منبسطة؛ 2/77 :لبنان وادي؛ 23/32 :الرافدين وادي
 واظب

 .03/27 :مواظبة
 وبخ

 .24/55: اهلل لشعبه توبيخ؛ 03/25: الكهنة توبيخ
  قوث

 ؛31/2:الكنيسةفلتِثِق  :ِثِقو
الثقة ؛ 03/7 :(22-7: 2كو  2)الثقة ؛ 01/57 :بولس بفيلمونثقة ؛ 31/2 :إرمياثقة ؛ 03/5 :ثقة :ثقة
 ؛50/27: الشّدة أوان يف

 ؛05/23 :موّثق :موّثق
 ميثاق؛ 00/35 :جديد ميثاق؛ 01/22 :إسحق وأبيملكميثاق ؛ 01/22 :إبراهيم وأبيملكميثاق  :ميثاق

؛ 05/23 :الوعدمواثيق ؛ 05/23 :السيادةمواثيق ؛ 05/23 :آباء إسرائيلمواثيق ؛ 01/22 :يعقوب والبان
 ؛05/23 :بني الناسمواثيق 

  .03/27 :اجملمعّية ثائقالو ؛23/7 :وثائق :ةقيوث
 وثن

 ؛03/22: األوثان؛ هيكل اهلل و50/25: األوثان؛ عبادة 5/27: األوثانذبائح  :أوثان
 :مدعّوون الوثنّيون ؛22/27: اجلسد يف وثنّيون؛ 22/27؛ 52/57؛ 22/27 :نيوثنّي/ثنّيونو :وثيّن
 .52/52: الوثنّيونهود والي ؛22/27: الوثنّينيسرية وال؛ 52/52

 وجب
 واجب؛ 0/32 :اجلماعة واجب؛ 52/25: التلميذ واجب؛ 52/27 :التعليم واجب ؛05/27: واجب
  .0/32 :الواجبّق واحل؛ 02/52: اجلميع

 وجد
 ؛21: والدييّن اجلغرايّف واجدالت: تواجد
 .54/52 :وجود ؛ مسألة0/27: وجود عّلُة؛ 54/97: وجود :وجود

 وجه
 اهلل وجه؛ 00/72: سلّبي وإجيايّب وجه للشريعة ؛23/2 :آشور وجه؛ حزقّيا يف 03/22 ؛55/37 :وجه :وجه

؛ 00/72 :إجيايّب وجه ؛0/25 :املسيح وجه ؛50/72؛ 52/7؛ 22/77؛ 3/22 :اهلل وجه؛ 52/7 :أشعيا يف
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؛ 02/25 :اإلهلّي الوجه؛ 03/22 :مرمي اجملدلّيةوجه ؛ 00/72 :سليّب وجه؛ 0/37؛ 5/2 :بولس وجه
أورشليم )وجوهها ؛ بعض 00/57؛ 5/2: بولسوجوه ؛ 22/77: اهللوجوه ؛ 01/37 :وجهه؛ 50/72

 ؛04 :(اجلديدة
 ؛ 0/22 :الالهوتّية جهةالو؛ 02/52 :الرعائّية الوجهة: وجهة

 .54/52: املتهّودينمواجهة ؛ 52/27 :التضليلمواجهة ؛ 05/32 :أعمال الناموسمواجهة  :مواجهة
 ؛ 04/27 :توّجه: وّجه

 :يف الزواجتوجيهات ؛ 3/72؛ 3/27؛ 4/37 :بولس توجيهات ؛52/7؛ 54/22 :توجيهات: توجيه
  ؛51/52: الرعوّية ليومنا وجيهاتالت؛ 0/27

 .03/2 :توجيهّية رسالة: هّيتوجي
  وحد

 :واحد ؛ رجل55/22 :واحد رأي؛ 3/77 :واحد ولسان واحد ؛ بقلب00/22: واحد ب واالبناآل :واحد
 :واحدة ؛ رسالة01/5 :أخاه الواحد ال يعود يعّلم ؛3/27 :الواحد؛ اجلسد 01/5 :واحد معّلمكم؛ 21/27
  ؛52/2 :واحدة ؛ جمموعة24/55 :واحدة رؤيا؛ 02/2

 ؛ 22/27 :الروح وحدة؛ 21/32 :التعليم وحدة؛ 00/22؛ 20/2 :وحدة
 ؛25/2 :الوحيد داجمل: وحيد
 .23/22 :التوحيديف  ِشْرك :توحيد

 وحش
 .51/27: البحرّي حشالو

 وحي
وكالم  الوحي؛ 01/75: القدمي يف العهد حيالو؛ 01/75: اجلديد يف العهد الوحي؛ 00/77: وحي: وحي

 ؛ 2/27: حيالو؛ لبنان 01/2: وحمّبة اهلل الوحي؛ 02/77؛ 02/72: اهلل
 .02/27 :أم انتقال إحياء :إحياء

 ودع
  .03/77: الكرمية الوديعة ؛52: اإلميان وديعة حْفظ؛ 01/2: وديعة

 ورث
 ؛04/22 :احلقيقّي اإلرث :إرث
 .05/35 :ورثة: ورث

 ورد
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 ؛4/25 :يف العهد القدميورد  :ورد
 .00/7 :يرادإ: يرادإ

 وزن
 .51/32: ُخُلقّي توازن؛ 51/32: إسكاتولوجّي توازن

 وسط
 ؛51/22: الوسط يرفع من؛ 50/25: الزؤانوسط ؛ 50/25 :الزؤانوسط  احلنطة: وسط
 يهوه عبد؛ 50/25: اخلالص وسيط؛ يهوه 00/22 :املصاحلة وسيط؛ 00/22 ؛00/37 :وسيط: وسيط
 ؛ 00/37 :الوسيطناموس و؛ ال00/77 :جديد عهدوسيط  سيح؛ امل50/25 :اخلالصوسيط 
 .03/57؛ 04/72 :األوسط إقليم الشرق :أوسط

 وسيلة
 .51/22 :(2-2: 2تس  2)ثالث  وسائل ؛02/27 :احلربوسائل 

  وشح
 .20/25 :بالطبيعة اّتشاح

 وّصى
 ؛02/72 :بطيطسيوصي بولس  :وصى
 ؛25/72؛ 25/72: وصياتت؛ 55/72 :بتيموتاوسالتوصية ؛ 55/72 :بإّبفروديتسوصية الت :توصية

 ؛02/52؛ 22/32
 وصّية ؛00/72: احملّبة وصّية؛ 01/22 :صاحب السلطانوصّية ؛ 00/72 ؛01/32؛ 01/22 :وصّية :وصّية

 .00/72 :العشر صاياالو؛ 52/32 :مزدوجة
 وصف

 ؛50/22؛ 20/72 :وصف: وصف
  ؛4/2 :ثالثة صفة؛ 4/2 :نيةثا صفة ؛02/22: الرسولّية بولس صفة؛ 4/2 :أوىل صفة؛ 02/22 :صفة :صفة

 .52/32 :الشّماسمواصفات  :مواصفة
 وصل

 ؛55/52 :القارئيصل  :وصل
 ؛5/27 :وإيصاهلاترّبعات ال :إيصال
 ؛24/55 :العقاب تواصل: تواصل
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: املبّشرين وصول قبل؛ 0/5 :وصول؛ عبور و0/5: الرّب إىل أرض وصول؛ 04/7: املبّشرين وصول :وصول
 .20/72 :الوصول ؛ زمان20/72 :الوصول دالئل؛ 03/23: صادوقإىل  وصواًل؛ 04/7

 وضع
األفعال  وضع؛ 0/27: (22: 22كو  2)أفعال التفضيل  وضع؛ 04/232؛ 03/23؛ 00/22: وضع: وضع

؛ 04/7: الغنوصّي وضع؛ 02/72 :الشعب وضع؛ 0/5: اجلماعة وضع؛ 0/27: (22: 22كو  2)العادّي 
: عظيم الكهنةوضع ؛ 23/72 ؛03/97 ؛01/5: اليد وضع؛ 04/232 :(إجنيل يهوذا)املخطوط  وضع
 ؛ مىت03/97: اليد وضع رتبة؛ 20/77: مواّد غذائّية يف املدافنوضع ؛ 3/77: كنيسة روماوضع ؛ 03/23

ختار ؛ امل03/77: اليد وضع نعمة؛ 03/97: اليد وضع معاين؛ 03/27 :التمهيدّي؟ يعقوب إجنيل وضع
 ؛03/2 :معينةأوضاع ؛ 01/2: الكنسّيع الوض؛ 03/97: اليد بوضع

 ؛50/25: متواضعني؛ 55/22: واضعالتدعوة إىل  :واضعت
: الكرمةموضوع ؛ 01/52: العبودّيةموضوع ؛ 55/75: احلّقموضوع ؛ 55/75: الرّبموضوع  :موضوع

 ؛20/22: الصالةموضوع ماعة اجل؛ 21/2: موّحدموضوع بنو إسرائيل ؛ 24/35: النورموضوع ؛ 24/27
 .20/2: هاعيواضمأفسس وأهّم ؛ 51/72: متعّلقة مبجيء الرّبمواضيع ؛ 05/25: مشتركةمواضيع 

  وعد
 :بيسوع الوعد ؛ حتقيق4/75 :باإلميان عدالو؛ حتّقق 04/2 :وعدو ؛ نداء54/22 ؛54/25: وعد: وعد

؛ عهد 01/22 :الوعد؛ العهد و00/7 :الوعد؛ العهد من خالل 00/32 :والشريعة الوعد؛ العهد و4/57
ميتد  عدالو؛ 0/7 :يتحّقق عدالو؛ 00/32 :والشريعة عدالو؛ 00/32 :اهلل إلبراهيم عدالو؛ 00/72 :الوعد

 ؛3/57 :بيسوع الوعود؛ حتّقق 54/22 :إىل كّل النسل
 ؛ 00/77: املوعد عهود :موعد

 ؛ 2/27 :املوعودةاألرض  ؛2/22 :املوعودتفاؤل ؛ ال2/22 :موعود :موعود
 .01/22 :الواعدة واثيقامل :واعدة

 وعظ
 ؛04/22 :وعظ :وعظ
 :عشر السادس بندكتوس البابا عظة؛ 05/72 :السينودس ختام عشر يف السادس بندكتوس البابا عظة :وعظة
األوىل حول  العظةأورجيان، ؛ 53/55 :أوىل عظة؛ 25/29 :كولوّسي حول السادسة الفم الذهيّب عظة؛ 05/5
ذهيب ؛ ال54/22 :الثامنة العظةالفم و ؛ الذهيّب51/55 :تس 2 األوىل على العظةم والف ؛ الذهيّب02/32 :إرميا

 العظة؛ 55/57 :الرابعة العظة؛ 55/57 :(الفم الذهيّب)الرابعة  العظة؛ 02/37 :كو 2األوىل يف  العظةالفّم، 
 الذهيّب عظات مت يف 2؛ 53/5 :يف املعمودّية عظاتذهيب الفّم، مثاين ال؛ 52/72 :األوىل يف تيطس للذهيّب الفم
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 :تس 2 يف الفم الذهيّب عظات؛ 54/97 :عظات؛ 54/52 :ضّد اليهود عظاتهذهيب الفّم وال؛ 52/37 :الفم
 التكوين سفر حول عظات؛ 54/5 :مثان عظات؛ 53/92؛ 54/72 :يف رو الفم الذهيّب عظات؛ 22/52

 أورجيان،؛ 54/97 :(الفم الذهيّب) إلجنيليف ا عظات؛ 20/75 :يف أفعظات ؛ 54/5 :الفم الذهيّب ليوحّنا
 .21/23 :العظاتأورجيان و؛ 54/52: العظاتتقول  ؛ ماذا02/25 :إرميا حول العظات

 وعى
 .04/22 :من الكوابيس عيالو

 وطن
 ؛20/27 :(أور)موطنه ؛ 20/27 :(أور وحاران)موطن  :موطن

 .02: واطنّيةباملوحقُّها  املنحولة: واطيّنم
 وقع

 ؛2/32 :فيه يوسفع وق: وقع
 ؛4/75 :اجملد اآليتتوّقع 
 ؛ 20/27 :متوّقعظهور غري ال :متوّقع
 :(رو وغل)الرسالتني  موقع؛ 2/37 :(22-7: 22رو )الرسالة موقع ؛ 52/27 :-2: 2 مت 2موقع  :موقع
 موقع؛ 22/22 :(23-2: 27أش )النّص موقع ؛ 55/5 :النساءموقع ؛ 22/27 :املؤمننيموقع  ؛05/77
بالد العربّية ال؛ 20/27 :موقعها؛ أور و2/77 :والتنقيباتوقع امل ؛55/5 ؛2/77 :موقع؛ 23/7 :اريتأوغ

 ؛23/57: مواقع؛ 20/27 :موقعها؛ حّران و05/2 :موقعهاو
 .24/2 :بواقعهارتباط أشعيا ؛ 4/25 :الواقعو ؛ الصور4/25 :الواقع؛ تفسري 05/27: واقع :واقع

  وقف
 ؛04/2 :مسؤولةوقفة  ؛01/37 :معي أحد وقفما : وقف

 :مجاعة كورنتسموقف ؛ 05/25 :جتاديّلموقف ؛ 04/232 :الكنيسةموقف  ؛22/53 :أشعياموقف  :موقف
 ؛02/72 :واقفامل صدق يف ؛52/2 :احلازموقف امل؛ 5/27

 .23/2 :حزقّيا وقوف :وقوف
 وقى

 .2/5 :وقائّيتدبري 
 َوَكَل

 ؛00/22 :وكالء ؛00/35 :امليثاقوكيل : وكيل
 .04/232 :إىل يهوذااملوكلة هّمة امل :موكل
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 ولد
  ؛02/52: روًحا يلدكالم اهلل ؛ 02/52 :يلد؛ 52/25 :من رحم البشارةتولد ؛ 22/25: تولدأبّوة : َدَلَو

 ؛52/55 :َيشُتمون ال أوالد؛ 52/77 ؛22/25 :ولد؛ 52/77 :ولد صعد مثل: َوَلٌد
 ؛24/35: باجلسدمولد ؛ 02/2 :إرميا لدمو؛ 02/2 :عناتوت يف إرميامولد  :مولد

 ؛ 23/27 ؛00: من املرأةمولود ؛ 00: من امرأةمولود ؛ 00/27: المرأة مولود :مولود
 :الثاين يالدامل ؛3/25 :يسوعميالد سنة ؛ 03/52 :مرمي العذراء ميالد؛ 3/25 :السّيد املسيحميالد  :ميالد
 ؛ 52/32

 ؛04/7 :امليالدّي األّول القرن :ميالدّي
 ؛21/27 :ميخا والدة: والدة
 والدةو يوناتاأل؛ 01/57 :بالروح والدة؛ 04/22 :رضّيالعامل األوالدة ؛ 24/55 :ابن أشعيا والدة :والدة
 .00/27 :اجلديدة الدةالو؛ 04/37 :الدائمة الدةالو ؛04/22 :العامل

 َوَلَم
 .2/22: اهللوليمة 

 وهب
 ؛52/55 :باستمرار يوَهب الصاخل: وَهب
 ؛0/27 :مواهب؛ 52/52: موهبة ؛ حفا  على01/5: وهبةامل أن تضرم؛ 03/77 :اهلل موهبة :موهبة

 ؛ 03/2 :املواهبمعطي ؛ 03/2؛ 3/27
 .54/22: هبةتربير حّق أم ؛ ال01/5: اليد وضع هبة :هبة

 ويل
 .2/22 :تََّويُُّل

 

 
 

 يتيم
 .03/57 :األيتام( الكاهن)يفتقد 

 يد
؛ نعمة 03/97 :اليد ختار بوضعامل؛ 03/97 :اليد رتبة وضع؛ 22/32: اهللبيد الزمن  ؛03/97 :"يد" كلمة
 .03/97 :يف الكتاب املقّدساليد  ؛ وضع01/5: اليد ؛ هبة وضع03/77: اليد وضع
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 يسوع
 :اإلميان أساس يسوع؛ 04/37 ؛52/27 ؛24/75 ؛01/75 ؛7/32؛ 4/75؛ 3/32 ؛2/22: يسوع

؛ 52/27؛ 24/75؛ 05/22؛ 00/22 ؛4/22 :املسيحيسوع  ؛04/22 :الراعي الصاحليسوع ؛ 22/22
يف يسوع  ؛4/75 :بدمهكّفارة  يسوع؛ 2/37: خالص عالمة يسوع؛ 55/72؛ 00/2؛ 2/22: رّبيسوع 
يسوع  ؛55/52 :وبولسيسوع  ؛04/77 :والغنوصّيةيسوع  ؛3/22 :هو اليوبيليسوع  ؛22/77 :الناصرة

 :يسوع ؛ اعتماد03/77؛ 04/72 :يسوع أخو؛ 04/22 :إلجنيليكشف ا يسوع ؛4/25 :وغضب اهلل
؛ 20/27 :يسوع ؛ جسد املسيح2/77 :يسوع ؛ جاء3/5 :يسوع إميان ؛50/27: يسوعأن أرى ؛ 00/22

؛ 00/22 :يسوع ؛ حياة04/22 :العامل يسوع حّل؛ 22/27 :يسوع قيقة يفاحل؛ 05/2 :ودمهيسوع  جسد
؛ 00/2؛ 00 :يسوع ؛ رسل51/27 :يسوع ؛ رّبنا55/72؛ 00/2 :يسوع رّبال؛ 05/77 :يسوع ختانة
 :يسوع ؛ سنة ميالد00/2 :يسوعبالرّب  سالمال؛ 7/32 :يسوع؛ سلطة 03/97 :يسوع ؛ رسول00/22

؛ 04/22 :يسوع؛ عمل 03/2 :يسوع ؛ على مثال4/2 :يسوع ؛ عبد املسيح5/22 :يسوع ؛ صليب3/25
رّبنا  ؛ جميء22/22؛ 2/37 :يسوع ؛ قيامة54/52 :ملسيحايسوع  ؛ قتلوا00/32 :املسيحبيسوع عهد ال

؛ 52/22؛ 22/22 :يسوعسيح امل ؛3: املسيحيسوع خّلص امل ؛04/22 :يسوع جميء؛ 51/27 :يسوع
األمانة  ؛3/57 :بيسوعوعد ال؛ 04/22: يسوعرسالة  ؛ هدف2/22: يسوع ؛ مملكة2/37 :يسوع معجزات
 .25/32 :ليسوع

 يشوع
 :قائد هو يشوع؛ 53/55؛ 2/25؛ 2/25؛ 2/2؛ 0/25 ؛0/7: بن نون يشوع؛ 23/32 :بن سرياخ يشوع

؛ 0/5: يشوع؛ سفر 0/22: يشوع؛ زمن 2/25: يشوع؛ دور 2/22 :يشوعحبسب سفر  أرحيا؛ 2/25
بن  يشوعاألرض يف سفر  ؛ مفهوم2/22: يشوع؛ كتاب 2/25؛ 2/22؛ 2/22؛ 2/5؛ 2/2؛ 2؛ 0/22

  .2/22: يشوع؛ مملكة 2/22: نون
 يعقوب

 :التمهيدّي يعقوب؛ 03/77 :أخو الرّب يعقوب؛ 03/77؛ 04/72 :يوسف ابن يعقوب ؛00/22: يعقوب
؛ 03/27: التمهيدّييعقوب إجنيل  ؛50/25: يعقوبأبناء ؛ 53/55 :وبولس يعقوب؛ 02/77؛ 03/27
رسالة ؛ 52/55: يعقوبخطيئة  ؛00/22: يعقوبخطبة  ؛03/27 :التمهيدّي يعقوبإجنيل  ؛ بنية02/7

  .01/22: يعقوبميثاق ؛ 03/57 :يعقوبقّديس ال؛ 53/75: يعقوبزرع ؛ 03/57 :يعقوبالقّديس 
 يفتاح

 :يفتاح نذر؛ 02/32 :يفتاح ؛ سرية02/35 :يفتاح ابنة؛ 02/35 :قائد الشعبيفتاح ؛ 02/32 :يفتاح
02/35.  
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 يقظ
 ؛52/55 :يهوهاستيقاظ : استيقاظ

 .52/55: الكهنة تيّقظ :تيّقظ
 مي

 .23/37 :(آهلة أوغاريت)مي 
 ميني

 .25/75 :اآلب ميني
  يهود

؛ 54/52؛ 55/97؛ 23/2؛ 21/32؛ 00/37؛ 2/27؛ 2/5؛ 3/22؛ 3/5؛ 5/25 :يهود: يهود
؛ 4/75: والرببر اليهود؛ 00/22؛ 20/25: واألمم اليهود؛ 04/7 :إنطاكيا يف اليهود؛ 00/25؛ 54/97

؛ 05/77: اليهود ؛ ختانة52/55: اليهود ؛ حتذير من54/52: اليهود د؛ أعيا52/52: والوثنّيون اليهود
؛ 54/52: اليهود ؛ ضّد55/97 :اليهودمتواصل مع  صراع؛ 04/7 :اليهود ؛ شتات3/22 :اليهود َرْفض

 ؛ 54/52: اليهود ؛ جممع4/25: اليهود غضب على
؛ األدب 03/25؛ 00/25؛ 54/52؛ 23/2؛ 21/32؛ 00/37؛ 2/5؛ 4/75 :يهودّية/يهودّي: يهودّي

؛ 3/2: اليهودّي ؛ شاول3/2: اليهودّي ؛ بولس2/2: اليهودّي؛ األدب 02/72؛ 00/27: القدمياليهودّي 
: اليهودّي؛ القانون كتايّب 04/7 :اليهودّي ؛ الفكر الدييّن5/22 :اليهودّي ؛ العامل03/25: اليهودّيالشعب 

؛ الديانة 23/2: اليهودّية؛ تاريخ إسرائيل و21/32 :اليهودّية؛ األّغداه 5/22: اليهودّي ؛ حكمة العامل21/32
؛ املفردات 04/232: اليهودّية-؛ املسيحّية04/7: اليهودّية؛ اجملامع 21/32: يهودّية؛ قراءة 2/5: اليهودّية
 ؛23/2 :اليهودّية؛ اململكة 2/37: اليهودّية

 .00/37: املتهّودين حكم على؛54/52: املتهّودين؛ مواجهة 54/97 ؛00/37 :نودمتهّو :نودمتهّو
 يهوذا

 يرّبئ ؛ إجنيل04/232؛ 04/77: يهوذا؛ إجنيل 04/232: يف األناجيليهوذا ؛ 04/232": العارف"يهوذا 
؛ 04/232 :يهوذاإجنيل  رذل؛ 04/232 :يهوذاخيانة ؛ 04/232 :يهوذاإجنيل  أبعاد؛ 04/232 :يهوذا

 .02/2 :يهوذامملكة ؛ 04/232 :يهوذا؛ مصري 24/55: يهوذاعقاب 
 يهوشع

 .52/57: راحيميهوشع  رّب شرح
  يوبيل
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 :اليوبيلهو  ؛ يسوع3/72؛ 3/2؛ 3؛ 0/2؛ 3/77 ؛0/2 :اليوبيل ؛ سنة3/37؛ 3/22؛ 3/2 :يوبيل
 :اليوبيالت سفر؛ 3/22: اجلديد يف العهد اليوبيل ؛3/2 ؛3 :العظيم اليوبيل؛ 3/22 :توبة اليوبيل؛ 3/22
3/25. 

 يوتام
 .02/27 :يوتام ثلم
 يوحّنا
 ؛04/95 :يوحّنا أو َأبوكريفونيوحّنا  خفايا كتاب :ّبوكريفون يوحّناأ

 ؛ 00/2 :يوحّنا عهد يف إجنيلال :إجنيل يوحّنا
 ؛22/25: يوحّنابازيليك القّديس  :بازيليك القّديس يوحّنا

 ؛2/75 :"يوحّنا أنا"؛ 53/35: االآلمو يوحّنا :يوحّنا
؛ 20/75؛ 02/37؛ 05/27؛ 05/52؛ 4/72: فم الذهب يوحّنا/الذهيب الفم يوحّنا :الفما الذهيّب يوحّن
؛ 54/52؛ 54/72؛ 54/32؛ 54/5؛ 54/7؛ 54؛ 55/57؛ 51/55؛ 22/59 ؛04/27؛ 05/52
؛ 53/35؛ 53/27؛ 53/22؛ 53/27؛ 53/5 ؛53/2 :ببولس الذهيّب الفم وَشغفه يوحّنا؛ /53؛ 54/97
الذهيّب الفم إىل  يوحّنا؛ 04/95؛ 01/55؛ 52/72؛ 52/37؛ 53/92؛ 53/55 ؛53/55؛ 53/52

 ؛ 54/97 :السريانّية
؛ 05/22؛ 05/27؛ 05/22؛ 05/5؛ 54/7؛ 03/75؛ 02/2؛ 2/52: يوم الرّب: ا بولس الثاينيوحّن
 .04/232؛ 03/7؛ 00/55؛ 05/77؛ 05/72
 يونيليوس

 .04/27 :األفريقّي يونيليوس
 يهوه

؛ 02/27 :يف سفر القضاةيهوه ؛ 23/37 :التوراة يهوه ؛52/55؛ 52/35؛ 52/27؛ 24/22 :يهوه
 ؛ عشترة52/55؛ 52/27؛ 50/25 ؛50/27 :يهوه؛ عبد 23/22 :يهوه؛ صورة 52/55 :يهوه استيقا 

  .02/27 :يهوهو
 يوسف

فيه  ؛ وقع2/32 :ليوسف بيانال؛ 04/37 :يوسف ابن؛ 53/55 :وبولس يوسف؛ 03/32 :النّجار يوسف
 .03/77 ؛04/72: أخو يسوع يوسف يعقوب ابن؛ 2/32 :سفيو

  يوم
 ُيمَنع ؛51/72: الرّب يومجميء ؛ 2/5 :السيت يوم؛ أمّهّية 2/27 :اجلمعةيوم  ؛ اسم2/5 :السبتيوم  إحفظ
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؛ 2/27؛ 2/27؛ 2/22؛ 2/27؛ 2/27؛ 2/5؛ 2؛ 4/25؛ 3/37؛ 0/27: يوم؛ 2/5: السبت يوم إجنازها
 :األحد يوم؛ 2/75 :ارتقاء الروح يوم ؛52/25؛ 50/27؛ 51/22؛ 22/27 ؛24/27؛ 24/22؛ 2/37
: الرّب عند عاموس يوم؛ 2/37 :اخللق يوم؛ 02/27: اجلمعة يف اإلسالم يوم ؛2/52؛ 2: اإلنسان يوم؛ 2/52
؛ 2/52؛ 2/75؛ 2/27؛ 2/22؛ 2/27؛ 2/22؛ 2/2؛ 2: الرّب يوم؛ 2/2 :الرؤيا الرّب يف سفر يوم؛ 2/2

؛ 2/27؛ 2/5 :السبت يوم ؛00/2؛ 52/25؛ 53/27؛ 51/72؛51/22؛ 51/5؛ 22/27 ؛24/27
؛ 2/52 :الكنيسةيوم ؛ 2/52؛ 2/52 :الفرح والراحةيوم ؛ 2/27 :الفرحيوم ؛ 4/25 :الغضب يوم؛ 2/32

؛ 2/27 :مقّدسيوم ؛ 2/2: جميء املسيح يوم؛ 2/2: دينونة عاّمة يوم؛ 2/2: خراب يوم؛ 2/52 :املسيحيوم 
 هذا هو؛ 2/27 :اليومهذا ؛ 50/27: اليوم ؛ كنيسة3/37 :اليوم ؛ العامل0/27 :اليومأرحيا  ؛ سقوط2/27

: ليومنا؛ التوجيهات الرعوّية 2/52 :يوم األّيام؛ 2/27 :األّول اليوم؛ 2/5 :األّول اليوم؛ 2/22 :اليوم
 أّيام ؛2/35: حزقّيال أّيام؛ 03/22 :الرسل أّيام؛ 2/22: أشعيا أّيام؛ 2/37 :األسبوع أّيام أّول؛ 51/52

 .2/77 :أّيام بعد مثانية ؛01/22؛ 21/27 ؛01/37 :أّيام؛ 00/57 :نريون
 يونان

؛ 00/25 :رومانّية-يونانّية؛ 02/25؛ 00/25؛ 52/22؛ 00/37 ؛3/2 ؛5/22: يونانّية؛ 23/75: يونان
؛ 00/57: اليونانّيون الكنيسة آباء؛ 52/22؛ 52/22؛ 5/22: اليونايّن؛ العامل 5/22: اليونايّنحكمة العامل 

 .00/37: باليونانّيةتأثر ال
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 رسائل القّديس بولس

 
 الرسالة إىل الرومانّيني

 .5-0( 0222) 6، أيوب شهوان ،"(1: 1رو )بعٌض من هوّية بولس ِبَقَلِمه "
 .9-7( 0222) 6، ، إدمون خّشان"عْرٌض لتعليمه وفَق اإلجنيل إىل الرومانّينيرسالة بولس "
 .01-11( 0222) 6، نيقوال أنتيبا ،"(11-1: 8رو )الشريعة واحلياة حبسب الروح "
 .06-01( 0222) 6، لويز شهوان ، ماري"ملاذا وملن كتبها بولس؟: الرومانّيني الرسالة إىل"
 11-07( 0222) 6، فغايلالبولس  ،"(18: 1رو ) "غضب اهلل ُيعلن من السماء""
 .15-11( 0222) 6، أنطوان خمائيل ،"(19-11: 8رو )حمّبة اهلل يف يسوع املسيح "
 .66-17( 0222) 6، جان يونس ،"(11-9رو )االستشهادات من العهد القدمي  :روماأهل الرسالة إىل "
 .51-69( 0222) 6أنطوان عوكر،  ،"(01-9: 10رو )لتكن احملّبة بال رياء ضمن اجلماعة املسيحّية "
 .56-51( 0222) 6، ، بولس الفغايل"حسب تفسري يوحّنا فم الذهب( 18: 1رو ) "غضب اهلل""
 .60-57( 0222) 6، ، أيوب شهوان("يتبع) إىل الرومانّينيبولس لرسالة ن الطّيب ابتفسري "
  .6-0( 0222) 7، ، أيوب شهوان"إىل بولس املسيحّي خلفّية املسرية من شاول اليهودّي"
 .8-7( 0222) 7، بولس الفغايل ،"(فرامأيف تفسري مار  1رو )ميان يسوع إبراهيم إىل إمن إميان "
 .11-9( 0222) 7، جورج خّوام ،"(5: 1رو )اإلميان به الطاعة هلل و"
 .15-11( 0222) 7، جهاد األشقر ،"(11-1: 5رو )التربير عربون اخلالص "
 .02-17( 0222) 7، نعمة اهلل اخلوري ،"(01-10: 5رو )آدم واملسيح "
 .01-01( 0222) 7، تّنوريالبولس  ،"(6رو )احلياة يف املسيح "
 .09-05 (0222) 7، مىن عبيد ،"(01-1: 12رو )يح وليس بالشريعة خالص إسرائيل باملس"
 .16-11( 0222) 7، جان عّزام ،"(06-11: 11رو )خالص األمم "
 .17-15( 0222) 7، اهلل خليفة ماري عطا، "(8-1: 10رو )احلياة اجلديدة مع املسيح "
 .66-19( 0222) 7، خلوندلويس ا ،"(01-9: 10رو )مشروع حياة  إىل الرومانّينيتوجيهات بولس "
 .69-65( 0222) 7، بولس الفغايل ،"(12: 11رو ) "احملّبة ملء الشريعة""

بيبليا 2011/52-51
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 .51-51( 0222) 7، أنطوان عوكر ،"(01-11: 16رو )أولوّية العمل ضمن دينامّية الثالوث "
 .58-55( 0222) 7، بامسة اخلوري ،"(11: 15 - 1: 16رو ) التعايش األخوّي"
 .61-61( 0222) 7، لويز شهوان ، ماري"ملارويّنالبيت َغاُزو ا"
 .69-65( 0222) 7، ، أيوب شهوان("تابع) إىل الرومانّينيبولس لرسالة ابن الطّيب تفسري "
 

 الرسالة األوىل إىل الكورنثّيني
 .0( 1999) 1، أيوب شهوان، "، يتجّلى وجه بولس النيّبكو 1يف "
 .7-5( 1999) 1لويز شهوان،  ، ماري"هل كورنتساألوىل إىل أيس بولس تصميم رسالة القّد"
 .11-9( 1999) 1يوسف فخري،  ،"(01: 6 - 5: 1كو  1)الرسل خّدام املسيح "
 .15-11( 1999) 1، أدمون خّشان، "كورنتس 1ألقاب املسيح يف "
 .02-17( 1999) 1، نيقوال أنتيبا، "كورنتسروح الفئوّية يف "
 .01-01( 1999) 1، ، بولس الفغايل"الصليب مة العامل أو جنونكمة اهلل وحكح"
 .07-05( 1999) 1، نعمة اهلل اخلوري، "(11-1: 5كو  1)من اخلاطئ  كورنتسموقف مجاعة "
 .10-09( 1999) 1، لويس اخلوند، "(7-1: 6كو  1)ال دعاوى بني اإلخوة بل مصاحلة ومساعدة "
 .16-11( 1999) 1، مىن عبيد ،"(02-10: 6كو  1) "إّنكم لستم ألنفسكم""
 .17-15( 1999) 1، ، بامسة اخلوري"(12و 8كو  1)املسيح وذبائح األوثان "
 .76-67( 0229) 66، ، جوزف جنيم"11-1: 11كو  1نشيد احملّبة، "
-19( 1999) 1، أنطوان عوكر، "(6-1: 16كو  1)من اهتمامات بولس مجع الترّبعات لفقراء أورشليم "

62. 
 .55-65( 1999) 1، ، أيوب شهوان"األوىل إىل الكورنثّينيلة بولس تفسري ابن الطّيب لرسا"
 .1-0( 1999) 6 ،، أيوب شهوان"حنو سنة اليوبيل العظيم، سنة احملّبة ورضى الرّب"
 .6( 1999) 6، ، أيوب شهوان""لن ميكنه أن يرفس املهماز"َمن قرأها  :األوىل إىل الكورنثّينيالرسالة "
 .6( 1999) 6، ، أّيوب شهوان"لرسالة وضع اجلماعةوراء كتابة ا: كورنتس 1"
 .11-9( 1999) 6، أغوسطني مهّنا ،"(16-17: 11كو  1) االجتماع اإلفخرسيّت"
 .17-15( 1999) 6، أنطوان خمائيل ،"(58-1: 15كو  1)املسيح القائم من املوت "
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 .01-19( 1999) 6، بولس الفغايل ،"(62-1: 7كو  1)بني الزواج والبتولّية "
 .07-05( 1999) 6، اهلل خليفة ماري عطا ،"(16-0: 11كو  1)املرأة والرجل أمام الرّب "
 .19-09( 1999) 6، أيوب شهوان ،"(11كو  1)نشيد احملّبة "
 .61-61( 1999) 6 ،عيسى دياب ،"(07-1: 9كو  1)عندما يتعارض احلّق والواجب يف خدمة املسيح "
 .67-65( 1999) 6، جورج عنتايب ،"(9-1: 1كو  1) 1كورنتس وجه بولس يف "

« Le rôle liturgique des femmes dans l’assemblée d’après St Paul (1 Co 11, 1-15 ; 14, 33-35) », Iryna 
KARAPATA, 44 (2009) 1-21. 

 
 

 الرسالة الثانية إىل الكورنثّيني
 .0( 0221) 17، ، أيوب شهوان"رسولّية بامتياز قورنتس 0رسالة "
 .6-1( 0221) 17، لويز شهوان ، ماري"املكان والزمان وسبب التحرير: كورنتس 0"
 .9-7( 0221) 17، أنطوان عوكر ،"(18: 1؛ 17: 0كو  0)َمن يقدر أن يكون خادم العهد اجلديد؟ "
 .10-11( 0221) 17 ،إيلي طوجبي ،"(10-7: 6كو  0) "لنا هذا الكنز يف آنية من خزف إّن""
 .16-11( 0221) 17، ، هادي حمفوظ"هتامصاعبها وعّز: رسولّيةخدمة بولس ال"
 .18-15( 0221) 17، جان عّزام، "(17-16: 5كو  0)شيء جديد  كّل"
 .00-19( 0221) 17، جوزف نّفاع ،"(01-16: 5كو  0)سّر املصاحلة حياة جديدة للمؤمنني "
 .05-01( 0221) 17، نعمة اهلل اخلوري ،"(أ16-16: 6كو  0)اخلمس  ضالنقائ"
    .12-07( 0221) 17، جنم شهوان، "(16-0: 7كو  0)فرح لبولس  بسب كورنتستوبة أهل "
 .16-11( 0221) 17، بطرس مرايايت ،"(9-8كو  0)َمن زرع بسخاء حصد بسخاء "
 .17-15( 0221) 17، ، بولس الفغايل"يف التراث السريايّن كورنتس الثانية"
 .50-19( 0221) 17، ، لويس اخلوند""هو يف املسيح هو خلق جديدمن ": كو 0يف  الُبعد اخللقّي"
 .57-51( 0221) 17، أنطوان خمائيل، "الثانية إىل أهل كورنتسالهوت رسالة بولس "
 .6-0( 0221) 18، ، أيوب شهوان"بولس معّلم وقدوة: قورنتس 0"
 18، ، دانيال عّيوش"رير تالميذ وحتل الرسو بني تدوين بولس ؟جمموعة رسائل مرسالة واحدة أ قورنتس 0هل "
(0221 )5-7. 
 .11-9( 0221) 18، جورج خّوام، "يس بولسالنوايا حسب القّد"
 15-11( 0221) 18، جنم شهوان ،"(11- 1، 0-1 :1و ك 0)يسني ومباركة اهلل حتّية القّد"
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 .02-17( 0221) 18، لويس اخلوند ،"(18: 1و ك 0) مرآة الوجه اإلهلّي املسيحّي"
  .00-01( 0221) 18، أنطوان خمائيل ،"(16-11: 6و ك 0)وح اإلميان وروح القيامة ر"
 .05-01( 0221) 18، بامسة اخلوري ،"(02: 5كو  0) "حنن سفراء املسيح""
 .12-07( 0221) 18، ، إميل عقيقي"12: 00تث مدراش على ... 16: 6كو  0"
 .66-65( 0229) 66، ب شهوانأيو ،"(15: 9 - 1: 8كو  0)مجع الترّبعات ألورشليم "
 .16-11( 0221) 18، كميل وليم ،"(10-16: 11كو  0)آالم بولس وأتعابه من أجل اإلجنيل "
 .17-15( 0221) 18، عيسى دياب ،"رؤيا، إحياء، أم انتقال؟: بولس يف الفردوس"
 .62-19( 0221) 18، ، شوقي كرم"أصبت بشوكة يف جسدي"
 .60-61( 0221) 18، بولس ناهض ،"(18-11: 10كو  0)عالمات الرسول "
 .67-61( 0221) 18، ، روز أيب عاد"كورنتس 0بولس والعهد القدمي يف "
 .50-69( 0221) 18، ، بولس الفغايل"كورنتس 0الفم والعظة األوىل يف ا الذهيبّ يوحّن"
 .62-51( 0221) 18، ، أيوب شهوان"الثانية إىل القورنثّينيبولس تفسري ابن الطيب لرسالة "
 

 الرسالة إىل الغالطّيني
 .7-1( 0220) 11، ، أيوب شهوان"05: 6و 18: 1غل يف  "البالد العربّية""
 .15-9( 0220) 11، ، بامسة اخلوري"غالطيةسبب حترير "
 .19-17( 0220) 11، نعمة اهلل اخلوري ،"تواصل أم تطّور؟: غالطية ورومانّينياملواضيع املشتركة بني "
 .06-01( 0220) 11، لويز شهوان ، ماري"ها ومضموُنهاُبنيُت: غالطية"
 .08-05( 0220) 11، بولس الفغايل، "(0-1غل )بني بطرس وبولس "
 .16-11( 0220) 11، جنم شهوان ،"(12: 1غل )بولس عبُد يسوع املسيح "
 .17-15( 0220) 11، أنطوان خمائيل ،"(01-16 :0غل )التربير باإلميان "
 .61-19( 0220) 11، جان عّزام ،"(00: 1؛ 16، 02: 0غل )اُس إمياننا إمياُن املسيِح أس"
 .65-61( 0220) 11، جورج خّوام ،"(0: 1غل )مساع اإلميان "
 .56-67( 0220) 11، لويس اخلوند ،"(7: 6غل )ّية وُبنّوة؛ ال َعبيد، بل أبناٌء وورثة حّر"
 .58-55( 0220) 11، جوزف قّزي، "(10-11: 5غل )خلتانة والصليب ا"
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 .60-59( 0220) 11، عيسى دياب، "يف الالهوت املصلح غالطيةوإىل  روماموقع الرسالتني إىل "
 .66-61( 0220) 11، ، بولس الفغايل"نطاكيةإيف كنيسة  غالطيةالرسالة إىل "
 .1-0( 0220) 16، أيوب شهوان ،"(02: 0غل ) "، بل املسيح هو احلّي يّفلست أنا بعد احلّي""
 .6-5( 0220) 16، نعمة اهلل اخلوري، "غالطيةبولس يف الرسالة إىل أهل إجنيل "
 .12-7( 0220) 16، ، لويس اخلوند"ازدراء نعمة اهلل"
 .16-11( 0220) 16، جان عّزام، "(16-12: 1غل )من حكم اللعنة إىل بّر النعمة "
 .17-15( 0220) 16، خمائيلأنطوان  ،"(09-01 :1غل )من زمن الشريعة إىل زمن البنّوة : إجنيل بولس"
 .01-19( 0220) 16، بامسة اخلوري ،"(6: 6غل ) "أرسل اهلل ابنه مولوًدا المرأة""
 .05-01( 0220) 16، ، بولس الفغايل"ّيةمن العبودّية إىل احلّر وبني هاجر وسارة أ"
 .08-07( 0220) 16، مىن عبيد ،"(15-11: 5غل ) "ّية اإلهلّيةمدعّوون إىل احلّر""
 .11-11( 0220) 16، بطرس مرايايت ،"(0: 6 -05: 5غل ) "ليحمل بعضكم أثقال بعض""
 .17-15( 0220) 16، براهيمإجنيب  ،"(15: 6غل )اخللق اجلديد "
 .61-19( 0220) 16، ، أيوب شهوان"...صليب، وإجنيل، وحّرّية، وإميان: الغالطّينيالرسالة إىل "
 .68-65( 0220) 16، ، بولس الفغايل"السريايّن يف إطار التفسري غالطيةالرسالة إىل "
 .56-69( 0220) 16، أيوب شهوان ،"الغالطّينيإىل بولس لرسالة  تفسري ابن الطّيب"

 

 
 الرسالة إىل األفسسّيني

 .6-0( 0226) 01، ، أيوب شهوان"وأهّم مواضيعها إىل أفسسرسالة بولس "
 .9-5( 0226) 01، ماري لويز شهوان، "؟ّينياألفسسإىل من، ومىت، وأين ُكِتَبت الرسالة إىل "
 .16-11( 0226) 01، أنطوان عوكر ،"(16-1: 1أف ) أفسسنشيد رسالة "
 .19-16( 0226) 01، ادجوين عّو ،"(00-11: 0أف )صانع السالم بني اليهود واألمم : صليب املسيح"
 .01-01( 0226) 01، ، دانيال عّيوش"11-1: 1أف إعالن السّر املسيحايّن يف "
 .09-05( 0226) 01، جنم شهوان ،"(00-1: 1أف )القيامة واملصاحلة "
 .16-10( 0226) 01، جورج خّوام ،"(01-16: 1أف )صالة على الطريقة الرسولّية "
 .61-16( 0226) 01، ونداخللويس  ،"(06-01: 6أف )االّتشاح بالطبيعة اجلديدة "
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 .68-66( 0226) 01، شوقي كرم ،"(01-5:00أف )ا بعضكما حّب املسيح والكنيسة أحبَّ"
 .50-52( 0226) 01، إيلي طوجبي ،"(06-17: 6أف )احلياة اجلديدة يف املسيح "
 .56-51( 0226) 01، ، بولس الفغايل"أفسسوالرسالة إىل  أفرام السريايّن"
 .58-56( 0226) 01، ، بولس الفغايل"الفم ا الذهيّبيوحّن: أفسسعظات يف الرسالة إىل "
 .6-0( 0226) 00، ، أيوب شهوان"احملّبة ُيبىن السالمب"
 9-5( 0226) 00، ، بولس الفغايل"بني الكتاب املقّدس والتاريخ أفسس"
 .16-11( 0226) 00، ، ماري لويز شهوان"ّسيكولو سسأفالعالقة بني "
 .15( 0226) 00، ، ماري لويز شهوان"مةحملة عّا: سسأف"
 .01-17( 0226) 00، بولس الفغايل، "سسأفمن هيكل أرتاميس إىل كنيسة "
 .12-01( 0226) 00، جوزف نّفاع ،"(01-15: 1) شكر مستمّر"
 .11-11( 0226) 00، جان عّزام ،"(12-1: 0)القيامة واجملد منذ اآلن "
 .17-15( 0226) 00، نعمة اهلل خوري، "(10-17: 6)التناقض بني احلياة القدمية واحلياة اجلديدة "
 .61-19( 0226) 00، ونداخل، لويس "تشاح بالطبيعة اجلديدة حبسب أفسسعالمات اال"
 68.-65( 0226) 00، عيسى دياب، "سسأفعامل األرواح يف "
 .51-69( 0226) 00، ، شارل ملكي"وسالح اهلل اجلهاد الروحّي 02-12: 6أف ة يف الصور األدبّي"
 .51( 0226) 00 ،"نياألفسسّيوالرسالة إىل  تيودوريتس القورشّي"
 .62-55( 0226) 00، ، أيوب شهوان"نياألفسسّيإىل بولس تفسري ابن الطيب لرسالة "

« La soumission des épouses, Ep 5, 21-24 », Ghassan WEHBÉ, 44 (2009) 23-39. 
 

 
 الرسالة إىل الفيلّبّيني

 .6-0( 0227) 11، أيوب شهوان، "ّينيلّبيالفبعض الهوت الرسالة إىل "
 .9-7( 0227) 11، نعمة اهلل اخلوري، "ّينيلّبيالفة للرسالة إىل ّيخية التاراخللفّي"
 .18-11( 0227) 11، أيوب شهوان، "إىل مجيع القّديسني نعمة وسالم :0-1: 1فل "
 .06-19( 0227) 11، بولس الفغايل، "أفسسبولس يف سجن  :06-10: 1 فل"
 .12-07( 0227) 11، أنطوان طربيه، "الثبات على النضال يف سبيل اإلجنيل :12-07: 1 فل"
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 .15-11( 0227) 11، يلئأنطوان خما ،""عيشوا يف الوحدة" :6-1: 0 فل"
 .61-17( 0227) 11، دوّلي شعيا، "املسيُح مثاٌل للمؤمنني": وأخلى ذاته" :11-6: 0 فل"
 .69-65( 0227) 11، جورج خّوام، ""إعملوا خلالصكم" :10: 0 فل"
 .56-51( 0227) 11، بولس الفغايل، "الرسول ورفاقه يف العمل بولس :12-19: 0 فل"
 .61-57( 0227) 11، ونداخللويس ، "الرّب واحلّق :11-1: 1 فل"
 67.-61( 0227) 11، ميالد اجلاويش ،"َمن ُيدرك َمن؟: يسوع وبولس :16-10: 1 فل"
 .70-69( 0227) 11، جنم شهوان، "، شكٌر على إعانة02-12: 6 فل"
 .76-71( 0227) 11، ، بولس الفغايل"فيلّبيالسريايّن، على الرسالة إىل أهل أفرام "
 .79-75( 0227) 11، بولس الفغايل، "فيلّبييوحّنا الذهيّب الفّم، يف الرسالة إىل أهل "
 .86-81( 0227) 11، بولس الفغايل، "فيلّبير بن سّري، يف الرسالة إىل ْشُب"
 .87-85( 0227) 11، بولس الفغايل، "ديونيسيوس برصلييب شروح تفاسري ،فيلّبيالرسالة إىل "
 .90-89( 0227) 11، أيوب شهوان، "فيلّبيرسالة بولس إىل أهل لبن الطّيب اتفسري "
( 0227) 16، جنيب عوض، "روميةبولس الرسول إىل  ةلفن لرسالاا الذهيّب الفم على تفسري جان كتأثري يوحّن"

51-61. 
 .80-77( 0227) 17، أيوب شهوان، "فم للقّديس بولس الرسولمديح يوحّنا الذهيّب ال"
   .95-81( 0227) 17، بولس الفغايل، "ةروما الذهيّب الفم والعظات يف الرسالة إىل يوحّن"
 

 الرسالة إىل الكولسّيني
  .5-0( 0226) 01، ، أيوب شهوان"ةتها الكريستولوجّيّيي وأمّهولّسك"
 .12-7( 0226) 01، بولس الفغايل، "ة فيهاضاّلاملدينة والتعاليم ال: يكولوّس"
 .16-11( 0226) 01، أيوب شهوان، "ات، شكر وصالةعنوان وحتّي(: 10-1 :1ول ك)مة الرسالة مقّد"
 19-15( 0226) 01، بولس الفغايل، "مدراش مسيحّي 02-15: 1 قول"
 .06-01( 0226) 10، روز أيب عاد ،"02-15: 1ول كة أللقاب املسيح يف ة البيبلّياخللفّي"
 .07-05( 0226) 01، شارل امللكي، "(02: 1ول ك)ة الشاملة املصاحلة الكونّي"
 .08( 0226) 01، شارل امللكي، "يعظة الذهيّب الفم السادسة حول كولّس"
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 .11-09( 0226) 01، أيوب شهوان ،"(02-11: 1ول ك)ة املسيح أولوّي"
 17-15( 0226) 01، جنيب إبراهيم ،"(12 :0ول ك)صاحب رئاسة وسلطان  املسيح رأس كّل"
 .60-19( 0226) 01، نعمة اهلل اخلوري ،"(15-16: 0 كول)قدرة املسيح القائم من املوت "
 .66-61( 0226) 01، شوقي كرم ،"(01-6: 0ول ك)األمانة ليسوع املسيح "
 .52-67( 2602) 01، ميالد اجلاويش ،"(01-16: 0 كول) "األسرى"حيّرر األحرار  "حّر"أسري "
 .56-51( 0226) 01، لويس اخلوند ،"(1 :6 - 1: 1)قداسة املؤمنني "
 .62-57( 0226) 01، ماري لويز شهوان ،"(7-1: 1ول ك)احلياة اجلديدة "
 .66-61( 0226) 01، أيوب شهوان، "نيالقولسّيتفسري ابن الطيب لرسالة بولس إىل "

 

 
 الرسالة األوىل إىل التسالونيكّيني

 .1- 0( 0226) 09، أيوب شهوان، "هادة رسول غيور وكنيسة ناشئةش تس 1"
 .16-5( 0226) 09، ، أيوب شهوان"مزمور شكٍر هلل 12-0: 1تس  1"
 .00-17( 0226) 09، ميالد اجلاويش، "أبّوة تولد من رحم البشارة 10-1: 0تس  1"
 .05-01( 0226) 09، جورج خّوام، "تيموتاوسبعثة  5-1: 1تس  1"
 .09-07( 0226) 09، بول ناهض، "ةصالة على الطريقة الرسولّي 11-6: 1تس  1"
 .17-11( 0226) 09، أنطوان خمائيل، "دائًما وهكذا نكون مع الرّب" :18-11: 6تس  1"
 .60-19( 0226) 09، نعمة اهلل اخلوري، "االستعداد إىل حني عودة الرّب :11-1: 5تس  1"
 .67-61( 0226) 09، لويس اخلوند، "عةحثٌّ حول حياة اجلما 00-10: 5تس  1"
 .56-69( 0226) 09، بولس الفغايل، ""يقّدْسكم إله السالم" :06-01: 5تس  1"
 .59-55( 0226) 09، أيوب شهوان، "9-1: 17أع حبسب  تسالونيكيبولس يف "
 .60-61( 0226) 09، بولس الفغايل، "تسالونيكيإىل  األوىل، يف الرسالة أفرام السريايّن"
 .65-61( 0226) 09، بولس الفغايل، "تسالونيكيإىل  األوىلعظات الذهيّب الفم يف الرسالة "
 .68-66( 0226) 09، أيوب شهوان، "نيالتسالونيكّيإىل  األوىلبولس تفسري ابن الطّيب لرسالة "

 

 
 الرسالة الثانية إىل التسالونيكّيني
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 .1-0( 0226) 12، أيوب شهوان ،"واهتماماهتا نيالتسالونيكّيإىل  الثانيةالرسالة "
( 0226) 12، جورج خّوام، "ِنسَبُتها إىل بولس، مناسبتها، وطابعها البولسّي: نيالتسالونيكّيإىل  الثانيةالرسالة "
6-6. 
 .10-7( 0226) 12، أنطوان طربيه ،"(12-5: 1تس  0)يوم الرّب العادل رجاٌء وانتظار "
 .06-11( 0226) 12، لفغايلبولس ا ،"(10-1: 0تس  0) جميء الرّب "
-05( 0226) 12، بامسة اخلوري ،"(1: 0تس  0)واجتماِعنا لديه ، إبن اهلالك وَأْمر َمجيء ربِّنا يسوع املسيح"

10. 
 12، عيسى دياب ،"(7: 0تس  0) "اآلن ألن سّر اإلمث اآلن يعمل فقط إىل أن يرفع من الوسط الذي حيجز""
(0226 )11-62. 
 .69-61( 0226) 12، أيوب شهوان، "أمانة للتقليد الرسويّل وثبات يف الدعوة اإلهلّية :17 -11: 0تس  0"
 .50-52( 0226) 12، خمائيل أنطوان ،"وصالة ،وحّض على الثبات ،طلب صالة :5-1: 1تس  0"
 .57-51( 0226) 12كرم،  شوقي ،"مفاهيم عقائدّية وخيارات مسلكّية: 15-6: 1تس  0"
 .62-58( 0226) 12، نعمة اهلل اخلوري، "تسالونيكيإىل  الثانيةيف الرسالة  البعد اإلسكاتولوجّي"
 .66-61( 0226) 12، ، لويس اخلوند"الونيكيتس 0البعد الرعوّي يف "
 .66-65( 0226) 12، بولس الفغايل، "يف تفاسري أفرام السريايّن تسالونيكيإىل  الثانيةالرسالة "
 .72-67( 0226) 12، بولس الفغايل، "تسالونيكيإىل  الثانيةىل على الرسالة يوحّنا الذهيّب الفم والعظة األو"
 .71-71( 0226) 12، بولس الفغايل، "151 جبل سيناء العريّب الرسالة الثانية إىل تسالونيكي يف كودكس"
 .76-76( 0226) 12، أيوب شهوان، "التسالونيكّينيإىل  الثانيةتفسري ابن الطّيب لرسالة بولس "
 

 

 لرسالة األوىل إىل تيموتاوسا

-19( 0228) 18، أيوب شهوان، "مواجهة التضليل ونقل البشارة بأمانة: مهّمة تيموتاوس: 7-1: 1مت  1"
12. 

 .60-11( 0228) 18، بولس الفغايل ،""مللك الدهور كلُّ إكرام وجمد": 16-15: 6؛ 17: 1مت  1"
 .56-61( 0228) 18، نجنم شهوا، "اخلدم يف الكنيسة: 16-8 ،7-1: 1مت  1"
 .62-55( 0228) 18، يلئأنطوان خما، "جَتنُّب اخلرافات الباطلة: 7-1: 6مت  1"
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 .65-61( 0228) 18، شوقي كرم، "كّل رسول هو خادم املؤمنني ومثاهلم: 16-8: 6مت  1"
 .8-0( 0228) 19، أيوب شهوان، "الرسائل الرعوّيةتعليم السليم واملعّلمون املضّللون يف ال"
 .66-55( 0229) 61، ويشاميالد اجل ،"(17-10: 1مت  1)بولس إن اعترف "
 .16-9( 0228) 19، ، نعمة اهلل اخلوري"وتنظيم العبادة تيموتاوس: 15-11: 0مت  1"
 .18-15( 0228) 19، أنطوان عوكر، "التقوى الكنيسة وسّر: 16: 1مت  1"
 .06-19( 0228) 19، ري، بامسة اخلو"وأرامل حقًّا... أرامل: 16-1: 5مت  1"
 .16-07( 0228) 19، بولس الفغايل، "واجب التلميذ جتا  التعاليم الضاّلة: 16-1: 6مت  1"
 .67-65( 0228) 19، ، حتقيق بولس الفغايل"يف عظات يوحّنا الذهيّب الفّم تيموتاوسإىل  األوىلالرسالة "
 .59-57( 0228) 19، لس الفغايلحتقيق بو ،"تيموتاوسإىل  األوىلّي والرسالة ْشر بن سّرُب"
 .65-61( 0228) 19، أيوب شهوان، "تيموتاوسإىل  األوىلرسالة بولس لبن الطّيب اتفسري "
 

 الرسالة الثانية إىل تيموتاوس والرسالة إىل فيلمون

 .6-0( 0228) 62، أيوب شهوان، "الكتاب والتقليد والكنيسة، الرسائل الرعوّية"
 .10-7( 0228) 62، بولس الفغايل، ""تضرَم املوهبةأذّكرك أن ": 6: 1مت  0"
 .02-11( 0228) 62، جو دّكاش، "األمانة للمسيح األمني: 11-8: 0مت  0"
 .05-01( 0228) 62، يلئأنطوان خما، "حتذير من أخطار األّيام األخرية: 9-1: 1مت  0"
 .61-07( 0228) 62، أيوب شهوان ،"أّما أنَت فاثبت على ما تعلَّمته": 17-12: 1مت  0"
 .56-65( 0228) 62، بولس الفغايل، ""سريًعا يا تيموتاوس، تعاَل إيّل": 00-9: 6مت  0"
 .86-81( 0228) 62، أيوب شهوان، "تيموتاوسإىل  الثانيةيس بولس رسالة القّدلبن الطّيب اتفسري "

 

 
 الرسالة إىل تيطس

 .18-15( 0228) 18، ، لويس اخلوند"وواجب التعليم يف الكنيسة تيطس"
( 0228) 19، شارل ملكي، "تنظيم الكنائس واحلرب على املعّلمني الَكَذبة: تيطس يف كريت: 16-5: 1 يت"

15-19. 
َـّا جتّلى لطف اهلل": 8-1: 1 يت"  .66-61( 0228) 19، أنطوان الدويهي، ""مل
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 .52-69( 0228) 19، حتقيق بولس الفغايل، "تيطسإىل  األوىلأفرام السريايّن، الرسالة "
 .51-51( 0228) 19، حتقيق بولس الفغايل، "يس يوحّنا الذهيّب الفّمللقّد تيطسالعظة األوىل يف الرسالة إىل "
 .55( 0228) 19، حتقيق بولس الفغايل، "تيطسوالرسالة إىل  شوعداد املروزّييإ"
 .68-67( 0228) 19، أيوب شهوان، "تيطسرسالة بولس إىل الطّيب ل ابنتفسري "

 ل

 
 الرسالة إىل فيلمون

 .61-55( 0228) 62، شهوان ؤادجورج ف ،"وأخوك (10-8 آ)أونسيمس ابين : فيلمونالرسالة إىل "
 .69-65( 0228) 62، أيوب شهوان، "أبرز موضوعاهتا: لمونيفيس بولس إىل رسالة القّد"
 .75-71( 0228) 62، ، لويس اخلوند"فيلمونالعبودّية يف رسالة "
 .82-77( 0228) 62، بولس الفغايل، "لمونيفالرسالة إىل :  الفّميوحّنا الذهيّب"
 .86-85( 0228) 62، أيوب شهوان، "فيلمونرسالة بولس إىل لبن الطّيب اتفسري "

 

 
 بولسمرتبطة ب موضوعات

 .6-0( 0229) 61، أيوب شهوان، "روحانّية القّديس بولس الهوتّية ومسلكّية وإسكاتولوجّية"
 .19-7( 0229) 61، ، بامسة اخلوري"أعمال الرسلبولس وبولس الرسائل "
 .06-01( 0229) 61، ، روز أيب عاد"به واملتجّذر يف تنشئتهعبولس الشغوف بش"
 .10-07( 0229) 61، دوّلي شعيا، "الثقافّية وتأثريها على أسلوبه الرسائلّي بولسخلفّية مار "
 .17-11( 0229) 61، يلئان خماأنطو ،"(15-1: 15ع أ)فيه  بولسجممع أورشليم ودور "
 .60-19( 0229) 61، كليمنص حلو، "بولسإسطفاُنس يفتدي "
 .56-61( 0229) 61، بولس الفغايل، "القّديس بولساألسفار الرّبّية والبحرّية يف زمن "
( 0229) 61، سيل عّكولةاب، "واألفضل يف الكنائس يف فكر الكنيسة السريانّية بولس الرسول الثالث عشر"

65-70. 
( 0229) 61، يوحّنا تابت ،"(الثالث عشر -القرن الثاين عشر) Add. 14.703بيت غازو املارويّن اليف  بولس"

71-78. 
 .96-79( 0229) 61، أيوب شهوان، "يف كتابات آباء الكنيسة اليونانّيني والالتني القّديس بولس"
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 .5-0( 0229) 66، ن، أيوب شهوا"رسائل القّديس بولساملعطيات الليتورجّية يف "
 .18-7( 0229) 66، ، بولس الفغايل"البولسّيةأسرار التنشئة يف الكنيسة "
 .10-19( 0229) 66، ان وهيب، غّس"القّديس بولسالعماد حبسب "
 .18-11( 0229) 66، ، روجيه أخرس"بولس الرسولاملصاحلة لدى مار "
 .66-18( 0229) 66، ، دوّلي شعيا""أفرح وأبتهجلكنُت  ...لو أّن دمي ُيراق على ذبيحة إميانك وخدمته""
 .72-61( 0211) 52، يار  مّتى، "األمم بولس رسولمن إرميا نيّب األمم إىل "
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263 فهار�س الأعداد

1 

 آباء الكنيسة
 

 
 آباء

 .36-32( 3002) 91، بولس الفغايل ، "يف تفسري اآلباء خمّلص شعبه جدعون"
 

 الكنيسة آباء
 .2-3( 3006) 35، ، أيوب شهوان"الكتاب املقّدسو آباء الكنيسة"
 .13-61( 3001) 19 ،، أيوب شهوان"نياليونانّيني والالت يف كتابات آباء الكنيسة بولسالقّديس "

 
 سريان آباء

 .59-11( 3003) 93، ، نعمة اهلل اخلوري"آبائّية سريانّيةيف تفاسري  أنطاكيا"
( 3001) 19، سيل عّكولةاب، "كنيسة السريانّيةال واألفضل يف الكنائس يف فكر بولس الرسول الثالث عشر"
35-63. 

 .26-25( 3002) 96، ، بولس الفغايل"؟يف التراث السريايّن كورنتس الثانيةَمن زرع "
 

 أفرام السريايّن
  أشعياسفر 
 .30-51( 3003) 29، ، بولس الفغايل"أشعيا النيّبريايّن وتفسري أفرام الس"
 .33-39( 3003) 23، ، بولس الفغايل"يف أفرام السريايّن نبوءة أشعيا"
 .39-51( 3006) 21، ، بولس الفغايل"يف تفسري أفرام السريايّن 33-32 أشعيا .انتصار الرّب ودينونته"

 مانّينيروالالرسالة إىل 
 .8-6( 3000) 6، ، بولس الفغايل" (يف تفسري مار أفرام 9رو )ميان يسوع إمن إميان إبراهيم إىل "
  ّينيفسساألالرسالة إىل 

 .51-52( 3001) 39، ، بولس الفغايل"أفسسأفرام السريايّن والرسالة إىل "
 ّينيّبالرسالة إىل الفيل

 .61-62( 3006) 22، ، بولس الفغايل"فيلّبيالرسالة إىل أهل أفرام السريايّن، على "
 نيتسالونيكّيالاألوىل إىل الرسالة 
 .33-39( 3003) 31، ، بولس الفغايل"األوىل إىل تسالونيكيأفرام السريايّن، يف الرسالة "

بيبليا 2011/52-51



264 اآباء الكني�سة

بيبليا 2012-2011/53-51

2 

 نيتسالونيكّيالالثانية إىل الرسالة 
 .33-35( 3003) 20، ، بولس الفغايل"لسريايّنيف تفاسري أفرام ا الرسالة الثانية إىل تسالونيكي"

 تيطس الرسالة إىل 
 .50-11( 3008) 21، ، حتقيق بولس الفغايل"األوىل إىل تيطسأفرام السريايّن، الرسالة "

 
 أورجيانوس

 .23-21( 3002) 30، بولس الفغايل ،"والعظاتأورجيانس "
 .19-26 (3099) 11الفغايل،  بولس ،"إرميا حول العظات أورجيان،"
 .50-12 (3099) 11الفغايل،  بولس ،"األوىل العظة ،إرميا حول العظات أورجيان،"
 .80-69 (3099) 50الفغايل،  ، بولس"العظة اخلامسة ،إرميا حول العظات أورجيان،"

 
 تيودوريتوس القورشّي

  أشعيا
 .62-60 ،(3005) 38، ، بولس الفغايل"أشعياوشرح  تيودوريتس القورشّي"
 .32-39( 3003) 29، بولس الفغايل، "أشعيا تفسرييف يتس القورشّي تيودور"
 .36-32( 3006) 21، ، بولس الفغايل"يف تفسري تيودوريه القورشّي أشعيا"
 .35-32( 3003) 23، ، بولس الفغايل"يف تيودوريه القورشّي 55أشعيا "

 املفّسر
 .13-12( 3003) 93، يفه، الياس خل"(151†) املفّسر األنطاكّيتس أسقف قورش ييودورت"

  الرسالة إىل األفسسّيني
 .52( 3001) 33، "األفسسّينيتيودوريتس القورشّي والرسالة إىل "

 
 سويروس األنطاكّي

 .82-63( 3090) 15، ، بولس الفغايل"دمة الكهنوتّيةاخلسويريوس األنطاكّي والكالم على "
 

 غريغوريوس دي ناريك
 .35-32( 3009) 93، ساحاق كشيشيان ،"البيبلياع من قّديس مشبريغوريوس دي ناريك، غ"
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3 

 لوقيانوس األنطاكّي
 .18-16( 3003) 93، ام، جان عّز"لوقيانوس األنطاكّي"
 

 يوحّنا الذهيّب الفم
 سفر التكوين

 .91-6( 3006) 23، ، بولس الفغايل"ليوحّنا الذهيّب الفم سفر التكوينعظات حول "
  أشعياسفر 
 .31-38( 3005) 38، ، بولس الفغايل"شعيام وتفسريه ألالف يوحّنا الذهيّب"

 إجنيل لوقا
 .29-36( 3006) 23، عّيوش، دانيال "29-93: 91ظات الذهيّب الفم على لو يف ع العمل االجتماعّي"

 إجنيل يوحّنا
 .63-36( 3006) 26، ، بولس الفغايل"يف قراءة إجنيل يوحّنايوحّنا الذهيّب الفم "

 مانّينيروال الرسالة إىل
 .51-52 (3000) 3، ، بولس الفغايل"حسب تفسري يوحّنا فم الذهب (98: 9رو " )غضب اهلل"
-22( 3006) 23، اهلل اخلوري العظة الثامنة، نعمة ،"(30-9: 1رو )تربير إبراهيم باإلميان شرح الذهيّب الفم ل"

53. 
 .15-82( 3006) 26، يل، بولس الفغا"ةوالعظات يف الرسالة إىل روميوحّنا الذهيّب الفم "

 الكورنثّيني الثانية إىلالرسالة 
 .53-11 (3002) 98، ، بولس الفغايل"كورنتس 3العظة األوىل يف يوحّنا الذهيّب الفم و"

  ّينيفسساأل الرسالة إىل
 .58-53( 3001) 39، ، بولس الفغايل"يوحّنا الذهيّب الفم: أفسسعظات يف الرسالة إىل "

 ّينيّبالفيل الرسالة إىل
 .61-65( 3006) 22، ، بولس الفغايل"أهل فيلّبييوحّنا الذهيّب الفّم، يف الرسالة إىل "

  ّينيّسكوِلال الرسالة إىل
 .38( 3001) 32، ، شارل امللكي"يّسكولعظة الذهيّب الفم السادسة حول "

 نيتسالونيكّيال األوىل إىلالرسالة 
 .35-32( 3003) 31، ، بولس الفغايل"الونيكياألوىل إىل تسعظات الذهيّب الفم يف الرسالة "

 نيتسالونيكّيالالثانية إىل الرسالة 
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 .60-36( 3003) 20، بولس الفغايل ،"تسالونيكيعلى الرسالة الثانية إىل  والعظة األوىليوحّنا الذهيّب الفم "
 تيموتاوساألوىل إىل الرسالة 

 .16-15( 3008) 21 ،، حتقيق بولس الفغايل"الفّم يف عظات يوحّنا الذهيّب الرسالة األوىل إىل تيموتاوس"
 تيطس الرسالة إىل

 .52-59( 3008) 21، ، حتقيق بولس الفغايل"للقّديس يوحّنا الذهيّب الفّم العظة األوىل يف الرسالة إىل تيطس"
 مونيلف الرسالة إىل

 .80-66( 3008) 10، ، بولس الفغايل"مونليفالرسالة إىل : يوحّنا الذهيّب الفّم"
 نهعو لذهيّب الفمن امموضوعات 

 .3-5( 3006) 23، ، البابا بندكتوس السادس عشر"خصّيته وعقيدته االجتماعّيةش: الذهيّب الفم"
 .35-39( 3006) 25، ، جورج خّوام"التفسريّيالذهيّب الفم  منهج"
 .53-19( 3006) 23، ، ميالد اجلاويش"بريشة يوحّنا الذهيّب الفم بولس الرسول"
( 3006) 23، ، جنيب عوض"الرسول إىل رومية بولس ةلرسال نِفْلاكجان ثري يوحّنا الذهيّب الفم على تفسري تأ"

52-32. 
-35( 3006) 23، ، أنطوان خمائيل"يف تفكري الذهيّب الفم الكريستولوجّي والسوترييولوجّي الكتاب املقّدس"

31. 
 .82-69( 3006) 23، ، أيوب شهوان"ضّد اليهودالذهيّب الفم وعظاته "
 .15-85( 3006) 23، ، بولس الفغايل"إىل السريانّيةيوحّنا الذهيّب الفم "
 .5-3 (3006) 26، ، أيوب شهوان"، خادٌم أمنٌي لكلمة اهللبولُس زمانهيوحّنا الذهيّب الفم "
 .92-6( 3006) 26، ، جان عّزام"مثاين عظات يف املعمودّيةيوحّنا الذهيّب الفم، "
 .30-95( 3006) 26، ، دانيال كستورا"املعمودّيةّديس يوحّنا الذهيّب الفم يف كرازتان للق"
 .22-39( 3006) 26، ، بولس الفغايل"نييواجه أونوميوس واألنومّييوحّنا الذهيّب الفم "
 26، ، جنم شهوان"(96القرن ) 33نافور مار يوحّنا فم الّذهب حبسب خمطوط دير الشرفة املعطيات البيبلّية يف "
(3006 )25-15. 
 .30-16 (3006) 26 ،، أنطوان الدويهّي"عند يوحّنا الذهيّب الفم مفهوم اآلالم"
 .35-39( 3006) 26، ، جوزف سّلوم"عند يوحّنا الذهيّب الفم العناصر البيبلّية والرعوّية"
 .83-66( 3006) 26 ،، أيوب شهوان"للقّديس بولس الرسوليوحّنا الذهيّب الفم  مديح"
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 مفّسرو الكتاب املقّدس القدماء
 

 أبو الفرج عبداهلل ابن الطّيب
 .05-73 (1111) 2 ،أيوب شهوان ،نون بن يشوع سفر
 .05-91 (2557) 25 ،أيوب شهوان ،القضاة سفر
 .30-00 (2550) 20 ،أيوب شهوان ،11-1 عيا، الفصولأشسفر 
 .22-33 (2550) 22 ،أيوب شهوان ،13-11 عيا، الفصولأشسفر 
 .39-03 (2550) 72 ،أيوب شهوان ،55-04 عيا، الفصولأش سفر
 .32-37، (2553) 70 ،أيوب شهوان ،55-55 عيا، الفصولأشسفر 
 .32-01 (2511) 91 ،أيوب شهوان، 51-1 الفصول ،إرميا نبوَءة
 .02-03 (2555) 0 ،أيوب شهوان ،الرومانّيني إىل بولس رسالة
 .01-00 (2555) 3 ،ب شهوانأيو ،(تابع) الرومانّيني إىل بولس رسالة
 .00-90( 1111) 7 ،أيوب شهوان ،الكورنثّيني إىل األوىل بولس رسالة
 .05-07 (2557) 12 ،أيوب شهوان ،ورنثّينيكال إىل الثانية بولس رسالة
 .09-91( 2552) 19 ،أيوب شهوان ،الغالطّيني إىل بولس رسالة
 .12-21 (2553) 77 ،أيوب شهوان ،فيلّبي أهل إىل بولس رسالة
 .05-00 (2559) 22 ،أيوب شهوان ،األفسسّيني إىل بولس رسالة
 .09-01 (2559) 27 ،أيوب شهوان ،ّينيالقولّس إىل بولس رسالة
 .02-00 (2550) 21 ،أيوب شهوان ،التسالونيكّيني إىل األوىل بولس رسالة
 .30-39 (2550) 75 ،أيوب شهوان ،التسالونيكّيني إىل الثانية بولس رسالة
 .00-01( 2552) 71 ،أيوب شهوان ،تيموتاوس إىل األوىل بولس رسالة
 .29-21( 2552) 95 ،األب أيوب شهوان ،تيموتاوس إىل الثانية بولس رسالة
 .02-03 (2552) 71 ،أيوب شهوان ،تيطس إىل بولس رسالة
 .20-20 (2552) 95 ،أيوب شهوان ،فيلمون إىل بولس رسالة

 
 ديونيسيوس بر صلييب

 .23-20 (2553) 77 الفغايل، ، بولسيفيلّب إىل لةالرسا
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 بُشر بن سّري
 .29-21( 2553) 77الفغايل،  ، بولسفيلّبي إىل الرسالة
 .01-03 (2552) 71 الفغايل، ، بولستيموتاوس إىل األوىل الرسالة

 

 إيشوعداد املروزّي
 .92-93( 2557) 25، عقيقي إميل، القضاة سفر
 .00-07( 2550) 20الفغايل،  ، بولس7-5 أش

 .30-39( 2550) 22 الفغايل، بولس ،أشعيا إيشوعداد املروزي يشرح
 .03-00( 2550) 71الفغايل،  ، بولسأشعيايشرح إيشوعداد املروزي 
 .05-01( 2550) 72 الفغايل، بولس، أشعيا يف ،إيشوعداد املروزي

 .03-00( 2553) 70الفغايل،  ، بولسأشعيا من األخرية الفصول
 .00( 2552) 71الفغايل،  ، بولستيطس إىل الرسالة

 
 

 


