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 Comment parler de Dieu aujourd'hui

كيف نتحدث عن 
هللا اليوم

هل يمكن أن يكون هلل موضوعا نناقشه؟ هل يمكننا وضع هذا 
الحديث بين مباراة كرة القدم األخيرة وتقرير النشرة الجوية ؟ 
أم أنه من األفضل مناقشة األمر بذكاء، ووضعه بين تناقضات 

الفيلسوف كانت وعلم األنساب وفقا لنيتشه؟ أال يقلل هذا من قيمته 
في الوقت الذي ندعي فيه تعظيمه؟ أو تكريمه في حين أننا نريد 

التخلص منه إلى األبد؟
فابريس حجاج كاتب مقاالت وكاتب مسرحي.

9782706717802 | 2012 | 220 pages 
 11x17 cm | 10.00 €

 Aimer c'est… :  
Petit livre de l'amour véritable

الحب هو أن ...
كتاب صغير عن الحب الحقيقيكتاب صغير عن الحب الحقيقي

نحن موجودون لنحب اآلخرين وليحبونا بدورهم. الحب هو أفق 
كل حياة بشرية، فإن غاب نبحث عنه، وأحياًنا بشكل يائس. وإن 

حضر، نراقبه، خوفا من أن نفقده.
هذا الكتاب الصغير ليس أطروحة علمية بل هو مرآة ذات 

جوانب معروضة لنا حتى نتمكن من التفكير في طريقة محبتنا 
لآلخرين ومحبتهم لنا.

مارك فيلوت كاهن ومرشد روحي.

9782706714443 | 2016 | 128 pages 
 11x17 cm | 9.90 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

فيلوت مارك 

وجد االنسان ليحب غيره 
وليحبه غيره

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

حجاج فابريس 

هل من الممكن أن يكون هللا 
موضوعا نناقشه
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 Joseph : L'éloquence d'un taciturne

يوسف
بالغة قليل الكالمبالغة قليل الكالم

ماذا يمكننا أن نقول عن يوسف زوج مريم، الذي ال تتحدث عنه 
األناجيل إال قليالً ؟ ربما أكثر مما تعتقد ! يهدف هذا الكتاب إلى 
فهم النصوص التي تستحضر يوسف في إنجيلي متى ولوقا، في 

ضوء العهد القديم.
فيليب لوفيفر من الدومينيكان، حاصل على ودكتوراه في اآلداب.

9782706708305 | 2011 | 270 pages 
 15x22,5 cm | 20.00 €

 Jésus

يسوع
إنه رسول هلل، والباحث عن األصدقاء، وغالب الشر، وراوي 

حكايات عجيب. فيما يلي خمس عشرة صورة ليسوع ُتظهر أن 
هلل يعمل في حياة البشر من أجل سعادتهم الكبرى. جويل شابير 
مؤلفة كتب لألطفال ومارسيلينو ترونج رسام فرنسي فيتنامي 

مشهور.

9782706716461 | 2018 | 45 pages 
 15x27 cm | 12.00 €

كتب للناشئة

شابير جويل 
ترونج مارسيلينو 

ألبوم رائع للمناولة األولي

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

P.O ،لوفيفر فيليب 

ما الذي يمكننا قوله عن 
يوسف؟



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

سلفاتور

  3  4  5  6   

 L'homme, merveille de Dieu : 
 Essai d'anthropologie christologique

الرجل، من 
عجائب هللا

دراسة في األنثروبولوجيا دراسة في األنثروبولوجيا 
الكريستولوجيةالكريستولوجية

اليوم، حيث توجد رؤى متعددة لإلنسان، "أنثروبولوجيا 
متنوعة"، ما معنى "األنثروبولوجيا" التي تقوم على اإليمان 

المسيحي؟ كيف يكون اإلنسان عجيبة من عجائب هلل وهويته 
مهددة ؟ تتناول هذه الصفحات العالقة بين اإلنسان وهلل، العالقة 

التي تأسست في فعل الخلق، وفي موهبة النعمة.
يسوعي والهوتي، األب برنارد سيسبوي هو مؤلف عمل 

رئيسي.

9782706712142 | 2015 | 368 pages 
 14,5x22 cm | 23.00 €

 L'amour vrai : Au seuil de l'autre

الحب الحقيقي
على عتبة اآلخرعلى عتبة اآلخر

لم يخلق اإلنسان ليحب، لقد خلق ليموت من الحب، هذه القدرة 
قوية جدا لدرجة أنها تحتوي على كل األخطاء. وبهذه الطريقة 
تقوم اإلباحية بتسخيف الحب، من خالل محاكاة رغبة اإلنسان 

دون تحفظ. فالحب الحقيقي هو الحب بأقوى معانيه، الحب الذي 
كنا نسميه "الصدقة" والذي يجعلنا ننتظر، مثل صالة، على عتبة 

اآلخر. "
يدرس مارتن ستيفنز الفلسفة.

9782706716317 | 2018 | 142 pages 
 13x20 cm | 16.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

ستيفينز مارتن 

الدفاع عن الحب الحقيقي ضد 
اإلباحية.

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

سيسبوي برنارد 

ما معنى االثتروبولوجيا القائمة 
على االيمان المسيحي؟
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 Neuvaines pour les jours difficiles

تساعيات لأليام 
الصعبة

سنجد في هذا العمل حوالي عشرين صالة تساعية، ومن بينها 
خمسة عشر صالة جديدة، وكلها تحمل هدًفا رئيسًيا واحًدا: 

مساعدة شخص أو أكثر من األشخاص الذين يواجهون صعوبة. 
تتكون التساعية من التأمل، لمدة تسعة أيام متتالية، في نصوص 

الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، بينما توكل إلى هلل نية معينة. 
برنارد ماري، من الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة، حاصل على 

دكتوراه في الالهوت وشهادة في اللغات الكتابية.

9782706705199 | 2009 | 320 pages 
 11x17 cm | 12.00 €

 Le christianisme n'existe pas encore

المسيحية غير 
موجودة إلى اآلن

.Kierkegaard يعكس عنوان هذا الكتاب اقتباًسا من
يستخدمه المؤلف لشرح أن المسيحية الثقافية هي نوع من الوهم 
الذي يسمح للمسيحيين بتجنب التساؤل عما إذا كانوا ال يزالون 

مخلصين لإلنجيل.
للخروج من التعطل في نقل الكلمة المسيحية، يدعو دومينيك 
كولين لمسيحية تعرف كيف تتحدث اينجيليا مع كل إنسان، 

فتدعوه إلى الوجود.
دومينيك كولين دومينيكاني وفيلسوف وعالم الهوت.

9782706716348 | 2018 | 190 pages 
 13x20 cm | 18.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

كوالن دومينيك 

يدعو دومينيك كولين ببراعة 
كبيرة لمسيحية تعرف الكالم 

انجيليا

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

ماري بيرنارد 

عشرون تساعية
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