


البرنامـــــــج

األحــد 2019/1/27

17:30 | االفتتاح برعاية غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
- كلمة األب بيار نجم، منّسق الرابطة الكتابّية في الشرق األوسط

- كلمة األب يان ستيفانوف، أمين عام الرابطة الكتابّية الكاثوليكّية
- كلمة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية 

وسائر المشرق، راعي المؤتمر
18:45 | تطواف بالكتاب المقّدس وتنصيبه في قاعة المؤتمر

19:00 | استراحة
19:30 | المحاضرة االفتتاحّية للبروفسور خسوس أسورمندي:     

               مقّدمة: حزقيال النبي، إطاره التاريخّي واهمّيته
٢1:00 | عشاء

االثنين 2019/1/28

8:00-8:50 |  قراءة رّبّية 
9:00 | األخت لمى خضر: دراسة ومقارنة النص الماسوري

            من حزقيال )12: 26- 28؛ 32: 24- 26 و36: 23- 38( مع المخطوطات األخرى
9:35 |  المطران جوزيف نّفاع: دعوة حزقيال ورسالته

10:15 | نقاش
10:30 | استراحة

11:00 | األب جان عّزام: رؤيا حزقيال واإلنجيلّيون األربعة
11:35 | األب ريمون الهاشم: الّروح في حزقيال

1٢:15 | نقاش
1٢:30 | غداء، يليه أخذ الصورة التذكارّية للمؤتمرين

15:00 | األب جوزف بو رعد: آكل الحصرم ضرست اسنانه: المسؤولية 
الشخصّية في حزقيال.

15:35 | األب أنطوان عوكر: السيف سيف الّرب )حزقيال 21(
1٦:15 | نقاش 

1٦:30 | استراحة 
17:00 | البروفسور خسوس اسورمندي: مغادرة المجد وعقاب أورشليم    

             )حزقيال 11-8(



 18:00 | نقاش
18:30 | استراحة

18:45 | قّداس بحسب الطقس الالتينّي يحتفل به األب يان ستيفانوف
19:30 | عشاء

٢0:30- ٢1:30 | لقاء األب يان ستيفانوف بأعضاء الرابطة 

الثالثاء 2019/1/29

7:15-8:00 | فطور
8:00-8:50 | قراءة رّبّية  

9:00 | األب غزوان بحو: رحيل اهلل عن الهيكل )حزقيال 1٠( 
9:35 | القّس عيسى دياب: القراءة السياسّية المعاصرة لحزقيال

10:15 | نقاش
10:30 | استراحة

11:00 | األب بيار نجم: سفر حزقيال في انجيل يوحّنا 
11:35 | األب نجيب ابراهيم: عالمة التاو رجاء بعد عقاب )حزقيال 11-8(.

1٢:15 | نقاش
1٢:30 | غداء 

15:00 | القّس هادي غنطوس: رسالة حزقيال في مواجهة الدمار والتهجير
15:35 | األخت ياره مّتى: أورشليم ومأساة العهد في حزقيال 16:

              قراءة في الكتاب المقّدس وفي التفسير الرّبيني 
4:00 | نقاش 

14:15 | استراحة
17:00 | البروفسور خسوس اسورمندي: حزقيال2٠: 1-31 ، تقاليد وتكوين 

18:30 | استراحة
18:45 | قّداس بحسب الطقس القبطّي

19:30 | عشاء
30: ٢0 - ٢1:30 | لقاء أعضاء الرابطة مع البروفسور اسورمندي

األربعاء ٣0/2019/1

7:15-8:00 | فطور 
7:30-8:50 | قراءة رّبّية  

9:00 | لقاء مع أمين السّر العام للرابطة البيبلّية الكاثوليكّية يان ستيفانوف



10:30 | استراحة
11:00 | األب كميل سمعان: الرقيب )حزقيال 33: 1-٩(

11:35 | األب أيوب شهوان: الراعي في حزقيال 34
1٢: 15 | نقاش
1٢:30 | غداء 

15:00 | األخت روز ابي عاد: الرّب جّراح القلب والروح يعاونه )حزقيال 36: 32-22(
15:35 | األخت باسمة الخوري: »العظام اليابسة« والعهد الجديد )حز ٣٧: ١-١٤(

1٦:15 | نقاش  
1٦:30 | استراحة  

17:00 | البروفسور خسوس اسورمندي: األنبياء والتاريخ، انطالقة من حزقيال
18:30 | استراحة

18:45 | قّداس بحسب الطقس الكلداني
19:30 | عشاء

٢0:30- ٢1:30 | تقارير رابطات الشرق األوسط

                           )األراضي المقّدسة وفلسطين، األردن، سوريا، العراق، لبنان، مصر( 

الخميس ٣1/2019/1

7:30 | انطالق إلى معهد القديس يوحنا الدمشقّي الالهوتّي - جامعة البلمند. 
9:00 | كلمة األب بورفيريوس جرجي، عميد معهد القّديس يوحّنا الدمشقّي 

            الالهوتــّي
9:٢0 | د. دانيال عّيوش: األمثال بحسب حزقيال 1٧: 24-1

           وأمثال يسوع في األناجيل اإلزائّية
9:55 | األب ميشال صقر: بين الهيكل القديم والهيكل الجديد

10:30 | استراحة 
11:00 | البروفسور خسوس اسورمندي: نقطة الختام وافتتاحّية

            )حزقيال 4٧: 12-1(
1٢:00 | نقاش

1٢:15 | اختتام المؤتمر واإلعالن عن المؤتمر البيبلّي السابع عشر )2٠21(
13:00 | غداء 

14:00 | انطالق من البلمند إلى جبيل وزيارة السوق وكنيسة مار يوحنا مرقس.
1٦:30 | قّداس بحسب الطقس الماروني

18:00 | عودة إلى جامعة سّيدة اللويزة 
٢0:00 | عشاء ختامّي 
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