






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































األوىل أعمال األّ�م البيبلّية  
 اآل�ت واملعجزات يف الكتاب املّقدس

 ١٢سلسلة حمطات كتابّية 
١٩٩٨ 

 اخلوري بولس الفغايل، تقدمي-٠٠
 ل: احملاضرة األوىلالقسم األوّ 

 اعراا  ريللس برتس،، اعجزاا    تريخ اخلالص-١
 القسم الثاين: املعجزات يف العامل القدمي

 األب أيوب شهوا ، اعجزاا    سفا اخلاوج-٢
 األب رميو  اهلاشم، اعجزاا  واآل�    دورة إيليا وأليشاع-٣
 اجلديد اخلوري بولس الفغايل، الجهد القدمي   الجهد-٤
 اخلوري بولس الفغايل، اعجزاة لدى اعجّلمني اليهود-٥
   الجامل القدمي اخلوري بولس الفغايل، الشياطني وطاد األرواح-٦
 اخلوري بولس الفغايل، اعجزاا    الجامل اهللنرتيت-٧

 القسم الثالث: املعجزة يف األ�جيل وأعمال الرسل
 د. مىن أ. عبيد، يرتوع صانع اعجزاا -٨
 اخلوري مكام قااح، اعجزاة   اإلجنيل حبرتب القديس مّىت أو عالما  الامن اعرتيحاينّ -٩

 اخلوري يوسف فخاي، اعجزاة   إجنيل ماقس-١٠
 جهاد االشقا وسوسن حبيب، اعجزاا    اإلجنيل حبرتب القّديس لوقا-١١
 األب وليد اخلوري، اآل�    اإلجنيل الاابع-١٢
 اآلبيت بولس التنوري، اعجزاا    ريتاب أعمال الاسل-١٣

 القسم الرابع: دروس ونصوص
 اخلوري جا  عاام، األعزوبة أم الكلمة احمليية-١٤
 األب برا، موسى، طاد الشياطني-١٥
 األرمشندريت نيقوال انتيبا، إحياء اعوتى-١٦
 األب أنروا  عوريا، إجنيل صاحب اليد اليابرتة-١٧
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 اخلوري نجمة هللا اخلوري، �اية ماقس: رسالة اعؤمنني واآل� -١٨
 يلاألب مسل بشارة، مجزاة قا� اجلل-١٩
 اخلوري رميو  اهلاشم، آية تكثل اخلبا-٢٠
 اخلوري رميو  اهلاشم، قيامة لجازر من القرب-٢١
 األب أسجد جوها، رّدا  الفجل على اعجزاا    الجهد اجلديد-٢٢
 اخلوري بولس الفغايل، البيا  اخلتاميّ -٢٣
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