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املداخالتاجلمعة 4 اآذار 2011

9.00   و�شول وت�شجيل

اإدغار الهيبي9.30   طرح الإ�شكالّية

�أمناط  على  مرّكزة  �لو�قع  تعك�س  و�نتظار�ت  10.00  �شهاد�ت 

فني واملعرتفني واخلطايا اإلخ.
ّ
املعر

  11.15- 11.30   ا�شرتاحة

11.30   ��شتكمال �ل�شهاد�ت و�النتظار�ت

12.45   خال�شة وت�شويب مع �الأب ري�شار �أبي �شالح

جورج بقعوين، مكرم قزح، هاين 

معني  البواري،  لوي�س  الرّي�س، 

�شابا، جان كالك�س، داين يون�س

+ �ختبار�ت جماعات وعلمانيني

13.00   ا�شرتاحة غذاء

14.30   م�شاغل حول :

غري  �أمناط  �ملعرتفني،  �لتائبني  �أمناط  فني، 
ّ
�ملعر •���أمناط 

 بها
ّ
�ملعرتفني، �أمناط �خلطايا �مُلقر

�ملّتبعة  �الآليات  تاأوين  : -�رضورة  �ل�شكل  �إىل  �مل�شمون  •��من 
 : �ملن�شودة  �لر�عوّية  و�لغاية  �حلالّية  �لبيئة  مع  تناغًما 

�الإر�شاد،  باخلطايا،  �الإقر�ر  �ل�شمري،  وفح�س  -�لتهيئة 

�لتعوي�س، �ملر�فقة، �ملتابعة و�لتح�شني، �إلخ.

عر�س تقارير �مل�شاغل + مناق�شة مفتوحة  16.15

17.00   قر�ءة نقدّية من قبل �أخ�شائيني
غابي ها�شم، داوود كوكباين

�ن�رض�ف  18.00

املداخالتال�سبت 5 اآذار 2011

اأنطوان عوكر و�شمري ب�شارة9.00   مغفرة اخلطايا : قراءة بيبلّية حول »ي�شوع يغفر للخطاأة«

9.50    �رّض �خلال�س و�ختبار �خلطيئة : �شورة �هلل و�نعكا�شها 

يف معنى �رّس التوبة وم�شمونه
داين يون�س

 
ّ
10.10    �الإقر�ر باخلطيئة و�الإح�شا�س بالذنب : مقاربة �لطب

ّ
النف�شي

�شامي ري�شا

11.00   ا�شرتاحة

�شليم دكا�س11.30   �رّس التوبة يف تراثنا ال�رسقي

12.15    �خلطيئة �ملميتة و�خلطيئة �لعر�شّية : م�شطلحات 

فارغة اأم مدر�شة جمهولة ؟!
اإدغار الهيبي

13.00   ا�شرتاحة الغذاء

�س 
ّ
14.30    حلقات حو�ر من �أجل ��شتنباط ور�س عمل توؤ�ش

ملرحلة در��شات ما بعد �حللقة �لدر��شّية، حت�شرًي� 

لإنتاج لهوتي وراعوي ي�شاهم يف دعم م�شرية 

التجديد والتاأوين يف راعوية �رّس التوبة.

16.30   تو�شيات حلقات �حلو�ر

17.00   كلمة ختام و�ن�رض�ف

الرجاء تاأكيد احل�شور قبل يوم اجلمعة 25 �شباط 2011
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ميكن لإدارة اجلامعة تاأمني وجبة الغداء ليومي اجلمعة وال�شبت

التكلفة: 13000 ل.ل / وجبة

الرجاء تاأكيد امل�شاركة بالغداء

الأ�رسار مباهيتها ت�ساهم يف حتقيق بنيان ج�سد امل�سيح املنظور، اأي حتقيق �رّس اخلال�ص يف حياة 

الكني�سة، اأفراداً وجماعات، من اأجل خال�ص الب�رس والعامل، جمداً هلل وتتميمًا ملحّبته. هل يحّقق �رّس 

التوبة يف حياة كني�ستنا املحّلية اليوم هذا الدور ؟

اإدراك  على  ت�ساعدنا  ا�ستقرائّية  مبنهجّية  الراعوي  الواقع  مقاربة  اإىل  الدرا�سّية  احللقة  هذه  تهدف 

ال�رّس وعي�سه باأبعاده الالهوتية والكتابية والتطبيقية،  القّوة ومكامن اخللل يف مفهوم هذا  مراكز 

�ص ملرحلة اأخرى 
ّ

بغية م�ساءلة واقع خدمتنا يف هذا الإطار. كما تعترب هذه احللقة مرحلة اأوىل توؤ�س

حيث يتّم اإطالق م�رسوع بحث متكامل حول راعوّية هذا ال�رّس واآليات تفعيله وجتديده مبا يتنا�سب 

مع جوهره من ناحية ومع متطلبات كني�سة اليوم من ناحية اأخرى.

املعنّيون : كهنة الرعايا ب�سكل عام، الرهبان الفاعلون يف اإطار مراكز الريا�سات الروحّية واحلّج، 

قون ومعّلمو التعليم امل�سيحي يف 
ّ

املرافقون الروحّيون )كهنة ورهبان وراهبات(، املر�سدون واملن�س

املدار�ص و م�سوؤولو اجلماعات الروحّية والرعوّية ...

الربنامج


