תוכן העניינים
החלק העברי
אביטל וולמן יוסף שורץ
הקדמה :האח מרסל -ז'אק דיבואה – הנוצרי משורר ציון
חלק ראשון
האח מרסל -ז'אק דיבואה  :ספן וצוהר
נחמה קפלן
מילים לאורו :לזכרו של מרסל
תיאולוגיה באבן  /מרסל דיבואה
אביטל וולמן
למרסל דיבואה :על הגות שהיא מפעל חיים
יוחנן פלוסר
מרסל דיבואה :אבי האהבה והרוח
חלק שני
האמונה בחיפוש אחר ההבנה  :התיאולוג
זאב הרווי
הגיגים על אמונה וסובלנות בעקבות מרסל דיבואה
ברברה מאייר
שפת בן
חלק שלישי
" על המונחים המשמשים במובנים רבים" :הפילוסוף
שמואל שקולניקוב
זמן  ,אדם ואלוהים :אריסטו של האב דיבואה
מיכאל רובק
זמן  ,רגע ומספר בפרשנות של דיבואה לאריסטו
עידית שקד
דיאלוג פילוסופי -תיאולוגי :לזכרו של האב פרופ ' מרסל דיבואה
איילת אבן עזרא
כוחן של מילים חיות  :אנושיות המילה בקומנטר של הוגו מסן ויקטור ל" היררכיה השמימית "
דוד הד
תומס אקווינס על גורלות והגרלות
רבקה פלדחי
ידיעה ,סברה ואמונה במעבר מימי הביניים לעת החדשה המוקדמת
גבריאל מוצקין
אי -נראותו של האלוהים

ביבליוגרפיה
רשימת המשתתפים
החלק הלועזי
אביטל וולמן יוסף שורץ
הקדמה :האח מרסל -ז'אק דיבואה – הנוצרי משורר ציון (צרפתית )
חלק ראשון
האח מרסל -ז'אק דיבואה  :ספן וצוהר
האח מרסל סיגריסט
קשריי עם מרסל דיבואה (צרפתית )
האח מישל פרואדּור
היום שאחרי מלחמת ששת הימים :זיכרונות מעת של פתיחות (צרפתית)
דייויד ב' בורל
בית ישעיהו כמרחב לימינלי (אנגלית )
אוליביֶה -תומס ונארד
ניסיון לדיאלוג יהודי  -נוצרי בישראל לשיטתו של האח מרסל -ז'אק דיבואה (צרפתית )
רנה לורנטין
הייעוד רחב הלב ורב הניגודים של מרסל דיבואה (צרפתית)
דומיניקו ברטרן ֶפרֶה
לצדו של האב מרסל דיבואה :ציוני דרך של ידידות – ירושלים וטולוז (צרפתית)
חלק שני
האמונה בחיפוש אחר ההבנה  :התיאולוג
פרנס באואן
לזכרו של האב מרסל דיבואה (אנגלית )
בנואה -דומיניק דה לה סוז'ל
ישראל והכנסייה :המובן החיובי של רעות עכשווית (צרפתית )
קרדינל ז'ורז' קוטיֶה
מחווה לאב מרסל דיבואה (צרפתית )
ז'אן -פייר טֹורל
מי אחראי למות המשיח? עמדתו של תומס אקווינס (צרפתית )
שנק ר
אדריאן ֶ
לו שוחח ירמיהו עם רב (צרפתית)
ג'סטין טיילור
מונותיאיזם טריניטרי נוצרי (אנגלית)
דייויד מ' נויהאוס
דבר האל ביהושע פרק ו :חורבן יריחו (אנגלית )

דומיניק מי ֶל ה -ג'ראר
האח מרסל -ז'אק דיבואה ופול קלודל  :הערפל של " ההתעוררות לחיים" (צרפתית)

