




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 الثالث املؤمتر
 لوقا - مرقس - مّىت  اإلزائّية، األ�جيل

 ٤ بيبلية دراسات سلسلة
١٩٩٣ 

 اخلوري بولس الفغايل، تقدمي ٠١     
 األب لودجر فلدكمرب، الرابطة الكتابّية الكاثوليكّية ٠٢     
 تطلااتااألب بولس الفغايل، أهداف الرابطة، أعماهلا و  ٠٣     
 األب السلو صابو، احملاضرة اإلفتتاحّية ٠٤     
 املطران يوسف ضرغام، تلميذا عّماوس ٠٥     
 املطران يوسف ضرغام، إجنيل مّىت  ٠٦     

 اخلوري مكرم قزاح، مجاعة مّىت  ٠٧     
 األب يوحّنا اخلوند، اخلطب يف إجنيل مّىت  ٠٨     
 اخلوري نامة هللا اخلوري، األمثال يف إجنيل القديس مّىت  ٠٩     
 األب أيوب شهوان، مّىت يقرأ الاهد القدمي ١٠     
 اخلوري بولس الفغايل، يسوع املسيح يف إجنيل مّىت  ١١     
 اخلوري بولس الفغايل، مدخل إىل إجنيل مرقس ١٢     
 مرقس األرمشندريت نيقوال انتيبا، املاجزات يف إجنيل ١٣     
 اخلوري يوسف فخري، اآلالم حبسب إجنيل مرقس ١٤     
 ااخلوري بولس الفغايل، مدخل إىل إجنيل لوق ١٥     
 اخلوري جان عزّام، املسيح يف إجنيل لوقا ١٦     
 لقّديس لوقااخلوري داود كوكباين، تاليم االمثال يف إجنيل ا ١٧     
 االخت جهاد األشقر، ألتوّجه إىل الفقراء يف إجنيل القّديس لوقا ١٨     
 الفغايل، املسألة اإلزائّيةاخلوري بولس  ١٩     
 املطران أنطوان أودو، يوحّنا واإلزائّيون ٢٠     
 بسرتس، الالهوت األخالقّي يف األ�جيل اإلزائّيةاملطران كريلس سليم  ٢١     
 األب كميل وليم مساان، الباد الكنسّي يف تاليم األ�جيل اإلزائّية ٢٢     
 اخلوري بولس الفغايل، األ�جيل اإلزائّية والتاريخ ٢٣     
 األب افرام سقط الدومنيكّي، إجنيل الطفولة ٢٤     
 األب بيرت حّنا مدروس، مسائل رعائّية حول األ�جيل اإلزائّية ٢٥     
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 األب موس  ااا،، األب� يف تفسري تيودوروس املبسوسطي ٢٦     
 األخت أنطوانيت عربش، إستامال املاجزات يف األ�جيل يف أحد كتب التاليم املسيحيّ  ٢٧     
 املطران بطرس مرا�يت، اإلجنيل والقرآن ٢٨     
 األب مرتي هاجي اثناسيو، اإلجنيل حبسب بر�ب ٢٩     
 يف لبنان وسور� يف القرنني التاسع عشر والاشريناألب جور، بليكي البولسّي، األدب البيبلّي  ٣٠     
 حلقات املشاركة ٣١     
 الكلمة األخريةاألب لودجر فلدكمرب،  ٣٢     
 يف وداع األب لودجر فلدكمرب -كلمة األخت وردة مكسور   ٣٣     
 ، اجلدال يف الصوم لوقااآلبيت بولس التنوري ٣٤     
 خامتة ٣٥     
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