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 ِمَن الُمحّرر رسالة

 Michael Parker (mike.parker@etsc.org) اركرپمايكل بقلم: 

 كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة

بالّرغم ِمن اضطرابات الحياة في القاهرة والشكوك الّتي ازدادت في اآلونة 

األخيرة، إاّل أّن ُكلّيّة الاّلهوت اإلنجيليّة استمّرت بدون توقُّف في تنفيذ ُمهّمتها 

نيسة في ورسالتها. إذ تتلّخص هذه الّرسالة في، إعداد الطاُّلب لخدمة وقيادة الك

ِمصر وفي عموم منطقة الّشرق األوسط. ولكي تتمّكن ُكلّيّة الاّلهوت ِمن إتمام 

رسالتها في ِخَضّم االضطرابات الحالية، فلقَد حافظت على بقائها، بل وأيًضا 

تطّورت وتوّسعت بشكل ُمْلفِت لألنظار. حيُث تّم تدشين مركز دراسات مسيحيّة 

العام الحالي، فتقوم الُكلّيّة وفي الماضي؛ ( في العام CMECالّشرق األوسط )

بتطوير مناهجها الّدراسيّة، وعمل تجديدات معماريّة تشمل الحرم الجامعّي 

والكنيسة التّابعة للُكلّيّة. وقريبًا، ستتوّسع الُكلّيّة لتُضّم مبنى ُمتاخم لها، مّما يوفّر 

 المساحة المناسبة لمكاتب جديدة ومرافق أُخرى. 

في ِمصر، تحتفل بعامها المائة والخمسين  نجيليّة الّتيلاّلهوت اإلُكلّيّة ا

ع والنّهوض، إْن جاز التعبير. وكجُ  زء ِمن تتمتّع اآلن بفترة ِمَن التجديد والتّوسُّ

هذه المحاولة، فنحُن أيًضا نُطلِق هذه المجلّة الحوليّة اإللكترونيّة األكاديميّة، الّتي 

رها ُكلّيّة الاّلهوت اإلنجيليّة ة الِمصريّة" وتنشُ تحمل اسم "المجلّة الاّلهوتيّ 

بالقاهرة. تّم التّخطيط وتنفيز هذا العدد ِمْن قِبَل هيئة تحرير تتكّون ِمن: مارك 

حّرر العام(، وهاني يوسف، وڤينيس بولس، )المُ  Mark Nygardنيجارد 

دة تحِ وثروت وهيب. عندما َرِجع مارك، سابقي في المنِصب، إلى الواليات المُ 

في العام الماضي، لْم يتبقّى ِمَن العمل سوى القليل ِمَن التنقيح والتنسيق. ولذلك، 

 فيرجع الكثير ِمَن الفضل لخروج هذا العدد للنور، إلى فريق التّحرير الّسابق. 

الهدف األساسي للمجلّة الاّلهوتيّة الِمصريّة هو تعزيز المعرفة المسيحيّة 

ستتضّمن المجلّة أيًضا مقاالت عامة تهم الّدارسين َعن الّشرق األوسط؛ كما 

فيتضّمن مقال بقلم ديڤيد  ؛المسيحيّين. العدد األّول يعكس هذا المنظور المزدوج
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َعن عالقة الكنيسة بالّدولة في ِمصر، وعرض  David Graftonجرافتون 

 Heatherلكتاب "اإلنجيليّون األمريكيّون في مصر" للكاتبة هيثر شاركي 

Sharkey لت سوقام بعرض الكتاب ستان سكرStanley Skreslet.  كما

هوتيّين الغربيّين، إذ َكتَب يتضّمن هذا العدد أيًضا مقالين بخصوص إثنين ِمَن الاّل 

 Hermanمقال َعن هيرمان باڤينك Willem de Witويالم دا ويت 

Bavinckكالڤن  ، وَكتَب مارك نيجارد مقال َعن چونJohn Calvin نأمل .

 لعديد ِمَن القُّراء.استحسان اأّن يروق هذا التّوازن 

 مرحبًا بكم في العدد األّول ِمن المجلّة الاّلهوتيّة الِمصريّة.
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