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 CMEC وسط المسيحية في الشرق األ ز الدراساتمرك افتتاحفي  االفتتاحية يمحاضرة كينيث بيل

 

الحديث علم حيث ت  ، قضى شبابه في مصرين ين مشيخي  شر  ب  ( كان ابن م  2016-1930) يكينيث بيل

باللغة العربية بطالقة. بعد حصوله على شهادة 

في  M.Div في الالهوتماچستير و  .B.Aالبكالوريوس

للتدريس في وائل الستينيات أ عاد إلى مصر فيوأمريكا، 

 Pre-theological يةما قبل الالهوت الدراسات برنامج

studies  في  حصل على الدكتوراهإذ  سيوط. أفي

 كونكورديا الالهوتية في سانت لويسكلية ن م  السبعينات 

St. Louisميسوري ، Missouriاته ، وقضى معظم حي

الشرق الهوت كلية  العهد الجديد فيكأستاذ األكاديمية 

عشرات الكتب عن  يدنى، في بيروت، لبنان. كتب بيلاأل

 The Cross  والضالبما في ذلك الصليب  ،العهد الجديد

& the Prodigal ، وسطيين أن الفالحين الشرق عبر عيو 15لوقا بشارةLuke 15 Through 

the Eyes of Middle Eastern Peasantsدراسات ثقافية في يةوسطأعيون شرق ب ، والمسيح :

. Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospelsناجيلاأل

ة الشرق ن ثقافإلى تفسير الكتاب المقدس م   على الحاجة كتباتهو ةاألكاديمي عمالهن أالكثير م  أكدت 

. وسطلمسيحية في الشرق األالدراسات ا على مركز كلية الالهوت اجزئي  توجه بيلي  ألهم وسط. لقداأل

كرت مناقشة ف  ل ،پنسلفانيا ،پيتسبيرجفي  يبيل عميد الكلية، ،الدكتور عاطف جندي زار 2003في عام 

 الفكرة ووعد بالتبرع بمكتبتهعجب بيلي على الفور بأ   .كليةوسطي في الأإنشاء مركز دراسات شرق 

االفتتاحية لقاء المحاضرة إل يبيل الي جاءوفي العام الت بناء المركزتم البدء في ، 2004في عام . الخاصة

 خرىأ  مرة  يبيل ،جاء2013في أبريل  المركز حتفال بافتتاحيةالعند اوم تقديمها بالكامل أدناه. التي يت

دراسات مسيحية الشرق  مركزافتتاح  ، عند2005ر. كانت محاضرته، في خطاب ا آخم وقدإلى مصر 

 ريخيوالتا المنظور الثقافين م  الكتابية في مجال الدراسات البحث العلمي بمثابة نداء لمواصلة  وسطاأل

ز دراسات مركلرؤية التوجيهية لـالدافع لهو  يبيل شغفأصبح منذ ذلك الحين  وسط.في الشرق األ

 .القاهرة الالهوتية البليغ في جريدة إعادة طباعة خطابه الالئقن م  لذلك و وسطمسيحية الشرق األ

 

 رؤية ورحلة

 الدكتور كينيث بيلي

 2005 حزيران /يونيو1

 

 .حد، آمينأوالروح القدس، إله وواالبن بسم اآلب 

قساوسة الكنيسة  ة التدريس والطالب،عضاء هيئأعضاء مجلس الكلية، أ، يعاطف مهن العميد

ن مخاطبتكم في هذه المناسبة الخاصة. والسادة، إنه لشرف عظيم لي أن أتمكن م  يها السيدات أاإلنجيلية، 

ا Mrs. Annette Baileyوالسيدة أنيت بيلي  Dr. Ewing، الدكتور إوينجيوالدا ىقض ، واحد 

ا في خدمة الربوأربعين  ن الخدمة في خرى م  أن سنة يربعأ Ethel أنا وإثيل ت  م  تم  أو في مصر. عام 

 

 الدكتور القس / كينيث بيلي
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ضافة إلى باإل. يومنا هذا يوسط حتا في الشرق األس عشر عام  سارة خمابنتنا خدمت ومصر ولبنان. 

ا. أشعر بسعادة غامرة 177وسط منذ في الشرق األعائلة بيلي ن جيال م  أثالثة الرب ، خدمت هذا  عام 

ا، تم 50قبل  ي، أ1955ن عام في يونيو م  ألنه  رلوجودي هنا هذا الشه للخدمة مع  ت رسامتيعام 

هذه المناسبة الهامة وهى أحضر سروري أن  ين دواع، م  ذاوسط. لفي الشرق األ الكنائس اإلنجيلية

 .ن مهمته المعلنةم   وسط والتأمل في جزء  ز دراسات مسيحية الشرق األمركافتتاح 

 قول،أأن أستطيع  سمعانكلمات عيد صياغة أ  إذا س مح لي أن 

 حسب قولك بسالم تطلق عبدك يا سيد اآلن 

 مركزافتتاح البصرتا أقد  ين عينأل

 .يوسطأشرق  ن منظور ثقافيص المسيح وتعاليمه م  يتضمن في رؤيته دراسة لشخو

 

ال يفقد وإاالتجاه الصواب الخطوة في هذه  بخطوة. ولكن يجب أن تكونتبدأ لف ميل رحلة األ

جديد في مجال تخصُّص إلى في جميع أنحاء العالم، تحتاج الكنيسة طاقاته.  هدرسافر طريقه وت  الم  

 ،حسب علمي ".وسطدراسات العهد الجديد في الشرق األطلق عليه "يمكن أن ي   ؛دراسة العهد الجديد

هذا تحمل  علمية درجة بها هذا القسم أو تمنح مكان في العالم يالهوتية في أ ة أو كليةال توجد جامع

ا ا قسم   ي نشئنفتتحه اليوم  يحلم أن المركز الذأ. الم سمى لعهد لالجديد الدراسي هذا المجال  فيمختص 

 الجديد.

 حسبلكن على . ن دراسات العهد الجديدم   هذا المجالباهتم المختصون  ن الزمانلعقود م  

 بركةفي القاهرة وقد يكون اآلن  تحقيقه يمكنلكن . ا لدينايكون معروف  ولم  م سمى هعطاءإلم يتم ، يعلم

لتلك باختصار اتجاه ا  قترحلي أن ا وااسمحلكن ولف ميل، بأسره. نعم، تمتد الرحلة ألوللعالم  للكنيسة

، ثم في رحلتي الشخصية هذهاالنطالق حول نقطة  اأن نفكر مع  ود أ، بهذا. للقيام ولى الهامةالخطوة األ

 :موضوعاتنتقل إلى ثالثة ن

 سباب الرحلةأ -1

 حيان ن األكثير م  الفي لكنها مهملة ، لرحلةل المتاحةالموارد  -2

 هذه الرحلةقد تجنيها المحتملة  عن الفوائد األفكار بعض -3

بعد عامين من دراسة اللغة العربية و، 1957ين بدأت رحلتي الشخصية؟ في عام أ، متى وأوال  

 The) مكافحة األميةلجنة مع القس الراحل صموئيل حبيب في بدوام كامل، تشرفت أنا وإثيل بالعمل 

committee for fighting illiteracy.) ن الشباب المصريين يق م  قيادة فر يوكانت مهمت

باستخدام المنزلية  الكتاب المقدسقادة القرى على كيفية إجراء دراسات  الموهوبين حتى ن نظم ون درب

ن معرفة القراءة المكتسبة حديث ا. كانت هذه "متابعة" بعد عام كامل م   على القراءة باللغة العربية قدرتهم

إحدى القرى األولى  شهر أو أكثر.أفي قرية لتسعة  والكتابة في القرية. لتنفيذ هذه المهمة، كنا مقيمين

راعي الكنيسة  القس أديب قلدس كان وي.مل  شرق نهر النيل لمدينة س كانت دير أبو حن   خدمنا فيهاالتي 

 عامية.بالالبليغ الشيق و سلوبهأشعبه بوكان يعظ  اإلنجيلية

عند البئر في  السامرية قصة المرأةيعظ عن نسى، كان القس أديب ي  ال  حدأ صباح يوم في

احتياجات  كلن س يحملكانت نساء دير أبو حن  الوقت، هذا في والرابع من إنجيل يوحنا.  اإلصحاح
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 نساءالقرية، كانت ال عاداتحسب  حال،بطبيعة الوكبيرة على رؤوسهن. أواعي في  المياهن م   هن  ر  س  أ  

 نساءإلى ال تحول القس أديبوأثناء عظته  .اآلخرجانب ال علىعلى جانب والرجال  في الكنيسة جالسات

 حضار الماء عندإل ن  ك  نم  أي . هل تذهب منتصف النهارالمرأة ذهبت إلى البئر عند  "هذه وقال:

ا،النساء أجابت  ؟"يرةالظه لجلب الماء عند  ن  نك  ي م  أ "لماذا ال تذهب سأل القس أديب: " ال." مع 

كانت إلى البئر؟"  ن"متى تذهب ،أ خرىسأل مرة  .اإلجابةهكذا كانت  "،اا جد  الجو حار  " "الظهر؟

 "خر النهار.أفي الصباح الباكر و" ،جابتهنإ

إلى النهر  ن  نك  هل تذهب أي م   !القس أديب، "هذه المرأة ذهبت إلى البئر وحدها ثم قال

 جابتهنإكانت  ؟"بمفردهاإلى النهر  ن  نك  أي م   "لماذا ال تذهب ،" ال." باإلجماعاالجابة كانت  ؟"بمفردها

في هذه المرأة التي ذهبت إلى البئر في الظهر  ن  "ما رأيك   سأل القس أديب: ".الئق ا"لن يكون األمر 

 "إنها امرأة سيئة!" باإلجماع جابة كانت اال ؟"بمفردها

كانت  يالتحول القصة و فكارأن هذه األ علمأ. كنت منبر الكنيسة ا وأنا جالس علىهلت تمام  ذ  

. كان يةالغرب البالد فياألسلوب مشروحة بهذا ، لم تكن البسيطاتيات واضحة لهؤالء النساء القرو

 القصة. في ببراعة األفكارهذه  ه بالفعل ويستخدمء النساء ما يعرفن  ن هؤالم   أديب يستجلبالقس 

 مفهوم فيالمدروس أن هناك استنتاجي ن التفكير، كان بعد الكثير م   .يغيرت حيات العظةهذه 

التي و ثقافة الشرق األوسط بدقة ن خالل معرفةإال م   هطرحن وعن يسوع ال يمكن قصص م  المعنى 

لكنيسة في ا ةمفقودا وأحيان  واضحة غير  تأصبحقد  لنص. شعرت أن هذه المعرفةل ىعطي معن  ت  

. غرب! ففي الغرب المعنى مفقود ألنهم يجهلون ثقافة الشرق األوسطالالحديثة، سواء في الشرق أو 

وائل الناطقين باليونانية أكملوا اآلباء األ بأنضح بسبب االفتراض القديم اغير والمعنى  ،لشرقافي  ماأو

 .ببساطة تكرار ما فعلوههي ومهمتنا  تفسير الكتاب المقدسة مهم  

 يا، لكن تم تقديم رؤية لي قدم  فكرة عن كيفية المض ي. لم يكن لدي أيذهنالقس أديب  نارأ

ا وأنا أحاولوأربعين ت اآلن خمسة مضيأ. تقودنيحيثما  تباعهاإ أنه يجب علي   وعلمت أن أكون  عام 

ا  هذه القاهرة في كلية الالهوت بشارك ن للغاية أن ت  مت  م   ي" وهكذا، فإنن."الرؤية السماويةلهذه مخلص 

 ا.أيض  الرؤية 

 عاله.أإلى الموضوعات الثالثة المذكورة ننتقل اآلن 

 : المشكلةوال  أ .1

وصف ونستون  ؟المسيح يسوع وعن نللقصص م   cultural cradle الثقافيكيف لم يتم فهم المهد 

نحاء أفي جميع  سقط يالذ الستار الحديديخالل الحرب الباردة،  ،Winston Churchillتشرشل 

ال نتعامل مع ستار  في دراسات العهد الجديدأننا  يعبر القرون، يبدو ل بينما ننظرو وروبا الشرقية.أ

 :يكالتال هموواحد بل أربع ستائر 

 

عقائد  ساميالهذا المجمع م(. ناقش  451) Council of Chalcedon خلقيدونمجمع  ،أوال  

 مناقشة نتيجة، كانت إليه. كما هو معروفأ شير  الستار الذى تليسلكن هذه العقائد و هامةالهوتية 

الشرق  ين جانب والكنائس السامية فينية م  تركت التقاليد اليونانية والالت يالكنيسة التالمجمع انفصال 
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 تواصلعلى  الغرب يتكن مراكز الدراسات التوراتية ف ، لممنذ ذلك الحينى الجانب اآلخر. عل

الشرق  يالعهد الجديد ف ساتذةلم يكن ألوس. حول الكتاب المقدومفاهيمهم  وسطبمسيحيي الشرق األ

 .ةالغربي ناظراتتأثير في الم   يوسط أاأل

ن ، وكان م  (Islamic curtain) اإلسالميالستار  سقطوائل القرن السابع، أفي ، ثاني ا

غرافي  ا أن يتفاعال الشرق والغرب لمسيحي  المستحيل   .ج 

 بعض أساتذة عنهانفصل الذي بسببه و (linguistic curtain) لغويالستار ال تطورثالث ا، 

ن في الغرب الذي تعلم اللغات العربية والسريانية والقبطية في دراسات العهد الجديد م  العهد الجديد. 

باب ا   John Lightfootاليتفوتچون في القرن السابع عشر، فتح خالل أخر األلف واألربعمائة عام؟  

ا من خالل  د. في ا في دراسات العهد الجديممصادرهواستخدام العبرية واآلرامية  للغتينه إتقانجديد 

 چيريماسن إنجلترا، ويواكيم م   T. W. Manson مانسونو. القرن العشرين، كان كل من ت. 

Joachim Jeremias    ن ألمانيا، وماثيو بالكم Matthew Black فيتزميروچوزيف سكتلندا، من إ 

Joseph Fitzmyer   عاش هؤالء هذا هذه القاعدة. ومع ثبتوا استثناءات الذين اال همالء هؤن أمريكا م

في لندن وقراءة الوثائق الصينية القديمة ليس  الوثائق. إن التواجد وطالعواالرجال الالمعين في الغرب 

 ، وقراءة نفس الوثائق مع الصينيين.الكانتونيةهو نفسه العيش في بكين، والتحدث 

ا،  مجرد رسوم  مثال والقصصقرون بأن األ لعدة فتراض القديم الذي داماالا يأتي خير  أورابع 

. يالتجريد التعبير على سبيل حهايضإقي، الذي قيل لنا إنه يتم لالهوت الحقيا في ف هم لمساعدةلتوضيحية 

طالء السكر على الحبة الالهوتية، وليس الحبة نفسها. في هذه العملية،  مثل الرسوم التوضيحية تصبح

 في العهد الجديد. ساسيأ يالهوتكيتوارى ن هللا ومخلص العالم، لكنه هو اب المسيحيظل 

لثقافة  ن فهم الجوانب الهامةربعة دراسات العهد الجديد بشكل عام م  ت هذه الستائر األعاق  أ

العهد الليبرالي الغربي  دراسةحقيقة أن هذا ناجيل. يمكن أن نضيف إلى األ رفس  وسط التي ت  الشرق األ

الثقافة اليونانية  ن  أوفي شرق البحر المتوسط إلى حد كبير انتشرت أن الهيلينية  ؤمنالمعاصرة ت

ال توجد ثقافة سامية في ون على أنه كل ما يحتاجه المرء لفهم العهد الجديد. إنهم يصر  هي الرومانية 

 .نهق م  بالتالي ال يوجد شيء يمكن التحقُّ ساس النص اليوناني للعهد الجديد، وأوسط تقوم على الشرق األ

ا أتذك ر ، أ خرىن زاوية م   المشكلة بالنظر إلى هذه  كلية فيحداد األب لقاها أمحاضرة مهمة جد 

ص خل  حداد أمين مكتبة دير الم  األب كان دنى في بيروت في أوائل سبعينيات. األالشرق الهوت 

ولى المسيحية الشرقية في القرون األعن محاضرته  محورن صيدا. كان الكاثوليكي اليوناني، بالقرب م  

سئلة الرئيسية التي طرحها العالم الكالسيكي في اليونان وروما. ثم على األ بالفعل أجوبة قدمت والتي

ا ج المجموعةهذه ت . جلبمجموعة جديدة نم   وسطالكنيسة في الشرق األاحتالل  تم ا ولغة كتاب ا مقدس  ديد 

الهوتية. جديدة  سئلةأو Semitic languageسيوية(فروآفروع أسرة اللغات األإحدى ) جديدة "سامية"

جديدة  أساليباكتشاف حاول تالتحديات، وهذه واجه توتلتفت  الكنيسةعلى كان  حداد بأناألب خبرنا أ

على مدى القرون الخمسة التالية بنزاهة وبصيرة كبيرة. لكن هذا فعلت و. الحديثةسئلة األ جابة علىلإل

، بما في ما قدموه ينالوا تقديرهم الكافي علىلم بطالها أو. إلى حد كبير غير معروفة تزالما جهودها 

نفاء، "Dr. Mark Swansonدكتور مارك سوانسونالرائدة لل مقالةالذلك   Foolishness "جهالة للح 
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to the Hunāfa،1   الدير الخاص أن بب حداد عترف األا .هميةاألن م   اقدر  ولم تأخذ نشر بعد والتي لم ت

 مخطوطة عربية غير مقروءة. 2500كان لديه  به

الثالث  ىإلتاسع زدهر خالل القرنين الاالذي التعليم اإلسالمي  اليوم يدركون ن األساتذةالعديد م  

 نجزء كبير م   .الفترةهذه في  باللغة العربية الذي تم لموازيا ، يجهلون التعليم المسيحيهذاعشر. ومع 

بة هللا بن ههؤالء العلماء، مثل  تي ركزت على العهد الجديد وعلىالوالعربية المسيحية  الدراسةهذه 

 عبد هللاو،  Dionesius ibn Salibi، وديونيسيوس بن صليبيHibatallah ibn al Assalالعسل 

بشير بن و ،Musa ibn al-Hajari بن الحجري موسىو، Abdallah ibn al-Tayyib بن الطيب

 لم ينالوا تقديرهم بالقدر الكافي.والذين  ينوفمعرالغير  ،وغيرهم  Bashir ibn al-Siri السيري

بطرس  ةمع بعض الحاضرين عظحيث س   يوم الخمسين بدأت المسيحية الناطقة بالعربية في

 وأ ،ليزيةاإلنجاللغات ب هناك متحدثونعلمي، لم يكن  حسبعلى و(. ٢١–١: ٢باللغة العربية )أعمال 

وسط ال ي الشرق األهنا ف أنتمالكتاب المقدس، يمكننا القول  باللغة. هذا المكاناأللمانية في  وأ الفرنسية

خب أ إلى الخروج وشراء الحقل  ونتحتاج الفعل! كل بالحقل لديكم  (.44 :13متى إنجيل فيه الكنز )الم 

 لتداول.أخرى لمالت الذهبية مرة الع  وتضعون  واحفرتمطلوب أن ال

 

 :موارد هذه المهمة. ثانيًا 2

 ننتقل اآلن إلى الموارد المتاحة لحلها.لكن دعونا و ،كبيرةهذه المشكلة 

ترجمات الثالث، ن بين هذه الالسريانية والقبطية والعربية. م  بلعهد الجديد لترجمات هناك ، وال  أ

ا ألن اللغة العربية  تلعب الترجمات العربية ا خاص  . ميع األنهارجليها تتدفق إالبحر الذي حت صبأدور 

العالم لديه  ي مكان آخر فيأللكنيسة في  ي تراثأال يوجد تفسير. هي  ا، الترجمة دائم  هذاعالوة على 

 وسط.لناطقة بالعربية في الشرق األبترجمات العهد الجديد للكنائس ا هذا الثراء المتاح

ن ا ما يضيفونهم غالب  أل ون بشكل خاص بالترجمات العربيةفي النصوص ال يهتمالمختصون 

في مكان  ل الكنيسةب  ن ق  تعليقات موجزة على النص. لكن إذا كان المرء يبحث عن كيفية فهم النص م  

. ادائم  طها التقاقطع الماس بالفعل، المعة في الشمس تنتظر نين، فهذه التعليقات اإلضافية وزمان معي

حاضر وبعد أن إلى الوقت ال 1592 عام نالعربية م   اللغةن جميع الترجمات بالورقية م  سخ بعد جمع الن  

ندن وبرلين وأكسفورد ولكامبريدچ  جامعات نن األناجيل العربية م  أفالم مختارة م   تص  ح  ف  ت وس  ر  د  

كتشاف. االهذا  تقديم يترقبونكثيرون . هذا الماسن م  الكثير ل ب  ن ق  وروما، تم إثراء دراستي الخاصة م  

 ه.على أهمية هذا التراث التفسيري الفريد من نوع زمن الالالتركيز أكثر م  ن المستحيل م  ف

اآلباء اليونانيين تفسيرات ن يام، يتم نشر مجموعة جديدة م  . في هذه األالتفسيرات ،اثاني  

ن آباء الكنيسة م  انعكاسات  هذا العمل العظيم يحمللجديد. والالتينيين واآلباء السريانيين في العهد ا

                                                           
1 Published as “The Cross of Christ in the Earliest Arabic Melkite Apologies,” in Samir Khalil Samir and 
Jørgen S. Nielsen, eds., Christian Arabic Apologetics during the Abbasid Period (750-1258) (Leiden: Brill, 
1994), 115-45. 
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ن القرن الثامن حتى وسطيين م  أالشرق المفسرين م. ولكن ماذا عن  750ول إلى عام القرن األ واخرأ

رغم أنه  ،لوقا بشارةلMusa ibn Hajari  يموسى بن حجرتفسير الوقت الحاضر؟ لم يتم تضمين 

الغرب وفقط في السنوات ربما ألنه غير معروف في  ؟كتب في غضون الفترة الزمنية المحددة. لماذا

غير ما زالت وحتى هذا النص —ن السريانية إلى العربيةم  تفسيراته خيرة، تمت ترجمة الثالث األ

ربعة ناجيل األعلى األ Abdallah ibn al-Tayyis عبد هللا بن الطايس تفسير  ر  ش  منشور. نعم، ن  

هبة هللا بن قام . طويلةعقود ن نفذت م  ن مائة عام، لكنها لم تكن طبعة نقدية، وباللغة العربية منذ أكثر م  

التي كانت ن اليونانية والقبطية والسريانية سخ العربية م  لن  ا بجمع Hibatallah ibn al-Assal العسال

ااهتمام محط   ن العلماء. قام فريق م  1252في مصر عام  انهم  االنتهاء تم و. بالنسبة لي منذ ثالثين عام 

 غوصأ! إنه منجم ذهب لم يتم نشرههذا نسخ هذا العمل وترجمته إلى اللغة اإلنجليزية. ومع و تجميعب

ا. حلمأ. فيه كل يوم ا لكم جميع  الخاص نا يستحق تعليق اليوم بأن الذهب الخاص بهذا المنجم يكون متاح 

للعالم المسيحي بأكمله.  اليكون متاح   نجليزيةترجم لإلأن ي  إبراهيم سعيد لدكتور بشارة لوقا ل تفسيرعلى 

 ؟موره االيهتم بهذس لذين ام  

 التلمودنسختي ، وMishna المشناه. تشمل هذه وسطية لليهودية المبكرةأشرق القراءة ال ا،ثالث  

the two Talmuds توسيفتاال، و Tosephtaالمدراش المبكر، و Midrashīmالترجوم، و 

Targumīdلمان ن قبل األمال المبكرة ومراجعتها م  عهذه األا! تمت قراءة تسعين مجلد   ، وبعضها

وسط لهذه قراءة العهد الجديد في الشرق األ . ولكن ماذا عنلهذالمقارنات العهد الجديد، ونحن ممتنون 

مختلفة ويالحظون  ا هذه النصوص المبكرة ذات مفاهيمالنصوص؟ سوف يرى الشرق أوسطيون حتم  

ا مع قصص األ  ناجيل.روابط مختلفة تمام 

نجيل. قام القس وسطية التقليدية المحافظة وتفسيرها لقصة اإلأا، تأتي حياة القرية الشرق خير  أو

تعامل ن كيفم عل  ناجيل. أعتقد أنه كان ي  األ روابط بين حياة القرية ونصبعمل عاله، أأديب، المذكور 

ا م   كانت غير معروفة لبقية العالم المسيحي. ن فهمه أن هذه القطع النقدية مع العمالت الذهبية. لست متأكد 

 ن الرؤى تنتظرنا؟كم م  

متجذرة في ثقافة الشرق  ة والكنائس اإلنجيلية التي تخدمهااإلنجيلية في القاهر الالهوت كلية

بهذه معظم النصوص المهمة موجودة ألن اللغة العربية  يالمقبلة ه همية للخدمةأوسط. اللغة األكثر ألا

بما يكفي ا يهتم  في الكتاب المقدس س لهما جذور عميقةاللتين  كلية الالهوتالكنيسة و هما اللغة. فقط

 نوهو م  . م، يتم دفن هذا الكنز في الحديقة المحيطة بمنزلكباختصارا للقيام بهذه المهمة. مبرسالته

 ؟هذان سيفعل ، فم  بإخراجها لم تقوموا إن. مالممتلكات الخاصة بك

 

 :هذه الرحلة ىالحاجة إل. ثالثًا 3

ا، بالنظر إلى المستقبلأو  ؟مهمة الرحلةذا هذه مال ،خير 

ت الكنائس منذ خمسة عقود، رأي .التي يمكن أن تأتي إلى المجتمع اإلنجيلي البركات، وال  أ

ف تشرأن الغرب، وهذا أمر جيد. راتية م  الدراسات التوترجم وسط تختار وتاإلنجيلية في الشرق األ

ا توأ موشهادتك معمالهم ذات مغزى لحياتكأكانت ين الذين الغرب باألساتذة ولئك الذين أبشرف أيض 
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ل  هي نطاكية أسه، فإن القدس ودمشق وعمال ونشروها. في الوقت نفترجموا هذه األ  تد  المدن التي و 

ويمكن أن نضيف إليهم  وسطيةأمدن شرق هي العهد الجديد  الشهيرة في مدنال. ونمت فيها عقيدتنا

 هللا وفهيم رزقكتابية كتبها غبريال  تفسيراتن خالل م  اإلنجيلي  تراثكم نشرتم اإلسكندرية. مدينة 

 خرجهللا أن ي  أدعو مشرقي. سم لبيب التفسيرية يمكننا إضافة ا عظاتهعزيز وإبراهيم سعيد، وبسبب 

ا أهذا الجيل   ةالالهوتي رحلتهميتبنى المقدس وأن هذا المركز  لكتابودارسين ل مفكرينمفسرين ويض 

 وسط.نحاء الشرق األأإلنجيلية في جميع جل بناء الكنيسة األ

أنا و. إلنجيليا تراثنا يه وسطالكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية في الشرق األ، أ خرىن ناحية م  ثاني ا، 

التراث المسيحي العربي في الماضي سوف على اعتمدت الكتابية الجيدة التي  ن التفسيراتمقتنع بأ

 .تجميعنا في ساعديمكن أن ت  عمال فمثل هذه األالتقاليد هذه سع من خالل ألى نطاق وستخدم عت  

. Global Southهو الجنوب العالمي للخدمة لمثل هذه الجهود المجال الثالث المحتملثالث ا، 

مريكا الجنوبية. أيقيمون اآلن في افريقيا وآسيا و ن المسيحيين في العالم٪ م  60ن المعروف أن م  و

سابيع أن ستة قل م  أتلقوا الذين فاعلين القساوسة ن الم  الدول مليوني هذه أنه يوجد في أظهرت األبحاث 

فريقيا، أ قارةهنا في القاهرة،  منتألهؤالء القساوسة؟  كتب التفسيراتن الذي سين التعليم الالهوتي. م  م  

في مصر على مدى خاص بالمسيحية  إلى القديس مرقس، وكل حدث   التاريخية مجذوركومع ذلك تعود 

 .نهنتم جزء م  أ لفي عام الماضيةاأل

الذين  والمحترفيين المثقفينا وا عالي  تعليم   الحاصلين على عمالرجال األعالم  ونتفهم منتأ

ا عالم أ ونتفهم. مدنكفي م  يعيشون  متصلين  على تقاليد الماضي وغيرحافظون هل القرية الذين ي  أيض 

. المسيحية تقديرهاالمحتملة في الكنائس الناشئة في ثلثي العالم هائلة وال يمكن  مباإلنترنت. مساهمتك

كنيسة  مكنيستكإن ن أي مجتمع مسيحي في أي مكان في العالم. عمق م  أوسط لها جذور الشرق األفي 

العربي الفريد  مأنا مقتنع بأن صوتكو .أ خرىرفعه بنزاهة بين كنائس  مصوت ا يمكنك م، وهذا يمنحكت عاني

 .نحاء العالمألكنائس في جميع نهضة جديدة ل حدثأن ي   هن نوعه يمكنم  

ف ص  . وو  Post-Christian West سمى غرب ما بعد المسيحيينت  ا، هناك حقيقة ما خير  أو

قدمه بالفعل سهام الذي ي  اإل  Sierra Leone ن سيراليونم   Jahu Henceles ياهو هانسلزببالغة 

حيث تم بناء ماكن مثل هولندا وإنجلترا، أعبة في تمسيحيو الجنوب العالمي في الكنائس القديمة والم  

يتضاءل . في الدراسات التوراتية، فريقية جديدة في السنوات العشرين الماضيةأكنيسة  3000ن أكثر م  

لتزامات الشبيهة ن االم  انطالق ا لدوائر في الغرب. في العديد من ادسية الكتاب المقدس بقشعور ال

خرى صبحنا في الغرب مرة ا  أضروري بيننا.  ملكتاب المقدس، فإن صوتكل لشهادتكمبالصخور التي 

 ."عناأإلى مقدونيا وأ عبر " ،الرجل المقدوني صرخة مثل

ا اوأنا سعيد   راهأاآلن ورى هذا اليوم. أأن بمت ل  لتلخيص: ح  ل في سألوني . منذ ثالثين عام 

ا إ؟" كانت إبدأتهعلى الطريق الذي  المسيرة ن سيواصل"م   الغرب، ن الروح تهب حيث جابتي دائم 

مرتبطة بمدى  او أن قيمتهأا أن الرؤية الممنوحة لي صالحة الي شخص آخر فترض أبد  أتشاء، ولم 

يتشكل هذا المركز  أي شخص آخر. لذلك يجب أننقلها إلى ليس بو أنني مؤمن بها ني. ما يهمالمدة طول
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رى أ. في الوقت نفسه، بكم الخاصة بطاعتكم لدعوة هللاوبها الروح القدس  رشدناي  الطريقة التي الجديد ب

 .بعد لم تنته   وسطدق في ضوء ثقافة الشرق األأوتعاليمه بشكل  المسيح حياة يسوع تفسير مهمة

 

القس ا ختار تها على اإلطالق في حياتي عندما التي تلقيروع المجامالت أن واحدة م  كانت 

 طلق عليهأاللغة العربية. وب المسيح عن أمثال يسوع تبيك  حد أعنوان ترجمة الراحل صموئيل حبيب 

 الشرقية ةالرؤييعني إن هل . كينيث بيلي( القس الدكتورمثال السيد المسيح رؤية شرقية )بقالم أسم ا

 ألول مرة تسلمت؟ تأثرت بشدة عندما "يليب" األسكتلندياالسم  ذاتعقل وقلب هذا الرجل  وجودة فيم

فسر الحصول على ن الممكن. ولكن إذا كان م  نسخة من هذا الكتاب بيلي، فكم أكثر من  باسم شرقي م 

سماء مثل فهيم وحنا وعبد المسيح أن شخاص يحملوأن عقول وقلوب فضل م  أشرقية  رؤية ذلك نتوقع

 ميل؟عاطف وإو

تحرك في القدس يبيننا. الروح وقام  ربصاحب سيادة ويجلس على عرشه. ال السماوي اآلب

كنيسة  . بصفتهاوالحروب الروحية الشائعات اللن خفي الماضي م  وصمودكم  مإخالصك ثبتموسطنا. أ

في هذا المسعى  الهوتية ون ككنيسة وككليةتغامر منتأو أن يبارككم الربصلي للقديسين والشهداء، أ  

 . آمين.بدينبد اآلأ ىوإلاآلن ن م   إلهنا القدوس كل المجد والسجودوالسم الجديد، 

 

 Th. Dدكتوراه في الالهوت بيلي،  كينيث

 وسطدراسات العهد الجديد في الشرق األوُمحاضر في  مؤلف
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