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رسالة ِم َن ال ُمح ّرر
بقلم :مايكل پاركر )mike.parker@etsc.org( Michael Parker
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
بالرّ غم ِمن اضطرابات الحياة في القاهرة والشكوك الّتي ازدادت في اآلونة
أن ُكلّيّة ّ
األخيرةّ ،إال ّ
الالهوت اإلنجيليّة استمرّ ت بدون تو ُّقف في تنفيذ ُمه ّمتها
ورسالتها .إذ ّ
تتلخص هذه الرّسالة في ،إعداد الطُ ّالب لخدمة وقيادة الكنيسة في
ِمصر وفي عموم منطقة ال ّشرق األوسط .ولكي تتم ّكن ُكلّيّة ّ
الالهوت ِمن إتمام
ض ّم االضطرابات الحالية ،فلقَد حافظت على بقائها ،بل وأيضً ا
رسالتها في ِخ َ
ُ
حيث ت ّم تدشين مركز دراسات مسيحيّة
تطوّ رت وتوسّعت بشكل ُم ْلفِت لألنظار.
ال ّشرق األوسط ( )CMECفي العام الماضي؛ وفي العام الحالي ،فتقوم ال ُكلّيّة
بتطوير مناهجها ال ّدراسيّة ،وعمل تجديدات معماريّة تشمل الحرم الجامع ّي
والكنيسة التّابعة لل ُكلّيّة .وقريبًا ،ستتوسّع ال ُكلّيّة لتضُ ّم مبنى ُمتاخم لها ،م ّما يوفّر
المساحة المناسبة لمكاتب جديدة ومرافق أُخرى.
ُكلّيّة ا ّ
لالهوت اإلنجيليّة الّتي تحتفل بعامها المائة والخمسين في ِمصر،
تتمتّع اآلن بفترة ِمنَ التجديد والتّوسُّع والنّهوضْ ،
إن جاز التعبير .وك ُجزء ِمن
هذه المحاولة ،فنحنُ أيضً ا نُط ِلق هذه المجلّة الحوليّة اإللكترونيّة األكاديميّة ،الّتي
الالهوتيّة ال ِمصريّة" وتن ُشرها ُكلّيّة ّ
تحمل اسم "المجلّة ّ
الالهوت اإلنجيليّة
بالقاهرة .ت ّم التّخطيط وتنفيز هذا العدد ِم ْن قِبَل هيئة تحرير تتكوّ ن ِمن :مارك
نيجارد ( Mark Nygardال ُمحرّ ر العام) ،وهاني يوسف ،وڤينيس بولس،
تحدة
وثروت وهيب .عندما َر ِجع مارك ،سابقي في
المنصب ،إلى الواليات ال ُم ِ
ِ
في العام الماضي ،ل ْم يتبقّى ِمنَ العمل سوى القليل ِمنَ التنقيح والتنسيق .ولذلك،
فيرجع الكثير ِمنَ الفضل لخروج هذا العدد للنور ،إلى فريق التّحرير السّابق.
الهدف األساسي للمجلّة ّ
الالهوتيّة ال ِمصريّة هو تعزيز المعرفة المسيحيّة
عَن ال ّشرق األوسط؛ كما ستتض ّمن المجلّة أيضً ا مقاالت عامة تهم ال ّدارسين
المسيحيّين .العدد األوّ ل يعكس هذا المنظور المزدوج؛ فيتض ّمن مقال بقلم ديڤيد
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جرافتون  David Graftonعَن عالقة الكنيسة بال ّدولة في ِمصر ،وعرض
لكتاب "اإلنجيليّون األمريكيّون في مصر" للكاتبة هيثر شاركي Heather
 Sharkeyوقام بعرض الكتاب ستان سكرسلت  .Stanley Skresletكما
يتض ّمن هذا العدد أيضً ا مقالين بخصوص إثنين ِمنَ ّ
الالهوتيّين الغربيّين ،إذ َكتَب
ويالم دا ويت  Willem de Witمقال عَن هيرمان باڤينك Herman
 ،Bavinckو َكتَب مارك نيجارد مقال عَن چون كالڤن  .John Calvinنأمل
ّ
أن يروق هذا التّوازن استحسان العديد ِمنَ القُرّ اء.
مرحبًا بكم في العدد األوّ ل ِمن المجلّة ّ
الالهوتيّة ال ِمصريّة.
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