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 بالقاهرة اإلنجيلية كلية الالهوت
 

القاهرة الالهوتية حول فكرة واحدة رئيسية: ترجمة الكتاب المقدس إلى  لمجلةتم تنظيم األعداد السابقة 
تتناول أول ثالث مقاالت  ولكن في هذا العدد .أخرى موضوعاتالخمسة لإلصالح، و ئ والمبادالعربية، 

، وفلسفة ما بعد الحداثة، ةالحديثالعلوم في سفر التكوين وعبر عدسات نراها البشر كما طبيعة بوجه عام 
 المقالة الرابعة تتعلق بالمسيحية السريانية.أما  .والسياسة

سطح  ىعلمن الذكرى الخمسين للهبوط  اةمستوح ةتأُملينظرة ، التي كتبتها بنفسي، هي ىاألولالمقالة 
القمر. كنت في الثانية عشرة من عمري في ذلك الوقت، لكنني أتذكر مشاهدة التلفاز مع عائلتي بينما كان 

ا في تاريخ البشرية، ا فارق  ا هام  سطح القمر. كان حدث   ىعليخطو  Neil Armstrongج أرمستروننيل 
الحرب الباردة بين الواليات  عديدة: إنجاز مستوحى من صراع رق  لحظة ُمذهلة ال تُنسى. تم تفسيرها بطُ 

خالل  V-2 ي تو"ڤالسوفيتي، إعجاز هندسي أمكن تحقيقه بواسطة برنامج صاروخ النازي "تحاد الواالمتحدة 
لى ما أبعد منه إلى القمر بالوصولالسنين الف آ ذمنتحقيق حلم اإلنسان الحرب العالمية الثانية،  . هذه وا 

ما، ولكن ما يهمني هنا ما تقوله إنجازات الِعلم الحديث للمؤمنين من  بقدر   مختلفة صحيحةال التقييمات
هم حديث إلى رؤى علمية أخرى تتعلق بف  نتقل االبشر. بدأ تفكيري بالهبوط على سطح القمر ولكن سرعان ما 

ر ، كانت هذه النماذج العلمية الجديدة موضع جدل كبيتطور اإلنسان. بالنسبة للمسيحيينلِعلم الكونيات و 
أحد  ليُيقدم تأم  و إليمان المسيحي. نموذج الألنها كان ُينظر إليها في كثير من األحيان على أنها تهديد 

 .متناغمحد او  ا في نموذج الكثير من المسيحيين المؤمنين لدمج الِعلم والدين مع   تبناهاالتي  المواقف

متحدث عام، و محاضر، و صموئيل، وهو طبيب نفسي،  ماهر أما المقالة الثانية في هذا العدد للدكتور
ل خدمات ث  التي ُتم   Credologos س خدمةا مؤس  وهو أيض  . أستاذ في ِعلم الدفاعيات ومؤلف لثمانية كتبو 
باللغة العربية، تتمثل ناطق ا  ا  بصفته مدافع  و  .في منطقة الشرق األوسط )RZIM (ياس الدوليةاي زكر ڤرا

الروحي  شكيلوالت ،عن العقائدعلى الدفاع مهمته األساسية في تدريب قادة مسيحيين شرق أوسطيين 
ماهر العديد من الدورات في مدارس . ود رَّس  مشاركة المسيح في مجتمعات غير مسيحيةلتمكينهم من 

في ستمرار اببرامج التلفزيونية، ويتحدث مصر ولبنان، وهو ضيف دائم في الكلٍّ من أسبوعية وصيفية في 
نوفمبر/تشرين  20ألول مرة في ماهر مقالته  م  دَّ . وق  المؤتمرات العربية المسيحية في جميع أنحاء العالم

وهي  .اإلنجيليةفي كلية الالهوت  Scholars’ Seminarاألكاديمية ندوات السلسلة ضمن ، 2018 الثاني
 .لجيل ما بعد الحداثةحول كيفية تقديم اإلنجيل تدور 
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ينهولد ايريمي ل. سابال بعنوان "ضمير أميركي: قصة ر چكتاب ل ىعلعبارة عن تعليق  المقالة الثالثةو 
تتالءم بشكل جيد مع وهي ، An American Conscience: The Reinhold Niebuhr Storyنيبور" 

بدراسة العالقة بين جوهر ا كان مهتم  تتعلق بالالهوتي الذي نها إالموضوع الرئيسي لهذا العدد، من حيث 
كتب نيبور الذي عاصر الحربين فقد  .الطبيعة البشرية كما يعرضها الكتاب المقدس وفهمنا للسياسة

العالميتين والحرب الباردة، أن "قدرة اإلنسان على العدالة تجعل الديمقراطية ممكنة التحقق، لكن ميل اإلنسان 
 ".اضروري  ا الديمقراطية أمر  جعل للظلم ي

 منها أن تكون ولكن المقصود، مع موضوع هذا العدد تتماشي القد  الرابعة المقالة مما ال شك فيه أنو 
 لمسيحية السريانية المبكرةفي سلسلة محاضرات عن تاريخ ا أجزاء )أو ربما أربعة( ةمن ثالثاألول  الجزء
كلية الالهوت من  زارت، التي Heleen Murre-van den Berg ِبرخان دن ڤ-مورالدكتورة هيلين  ألقتها
، Radboudرادبود وهي أستاذة المسيحية الشرقية في جامعة  .2019 يناير/كانون الثاني 19إلى  16

كلية  محاضرات أخرى في ِبرخان دن ڤ-مورد. ألقت وقد  .هولندا في، megenjNiن خبمدينة نايم
 ،الترجمةمصحوبة بباللغة اإلنجليزية  ت  م  التي ُقد   ،محاضراتهاو من قبل.  المجلةا لهذه وكتبت أيض   الالهوت

ذ ب ت  اهتمام ا كبير ا  المحاضرات  عب  رُ . يحتوي هذا العدد على المجلةقررنا نشرها في هذه  ،لذلك .في الكليةج 
ن ُت لقد و . باقي المحاضراتها، وستتضمن األعداد الالحقة ت  م  التي قدَّ  يديو ڤتسجيالت الالمحاضرات من د وَّ

رُتها و  ن ُتها بعد مراجعة المخطوطة الكتابية التي و لتوضيح. لغرض ا ُمبسطةبطريقة حرَّ جراء بعض دوَّ وا 
الخطابي ها سلوبأبالقارئ نأمل أن يستمتع و النص لنشره.  ِبرخان دن ڤ-مورد. أعطتني التعديالت عليها، 
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