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 العقيدة بالالمباالة 
 ب�ك بارسنس بقلم 

الصالة. هلذه  الكث� من  ا، والكث� من العمل الشاق، وللعقيدة ليست سهلة. ف� �ستغرق وقتً   الصحيحة إن ادلراسة  
فقط   أنها  يعتقدون  ألنهم  العقيدة  يدرس  ال  اآلخر  ابلعض  العقيدة.  يدرسون  ال  انلاس  من  كث�  األسباب، 

ص� القساوسة ال يدرسون العقيدة ألنهم يعتقدون أنها فقط لعلماء الالهوت. ومع ذلك،  للمتخصِّ ، وحىت بعض 
ات اإليمان إطعامهم احلليب ومعرفة أساسيَّ م مكتفون بفه هناك آخرون ال يدرسون العقيدة ألنهم غ� مبال� بها.  

 العقائدي لإليمان.   الطعامكب� بالسيع وراء   إىل حدٍ  غ� مبال�هم فقط، لكنَّ 

هو أمر   به  � اآلخر�ن. الالمباالة بما نؤمنل هذا انلوع من الالمباالة يف داخ� و� املسيحيِّ أجد صعو�ة يف حتمُّ 
لِّ مؤسف، ألنه كيف يمكننا أن ن�ون غ� مبال� بتلك احلقائق احليو�َّ 

ُ
ص أرواحنا أو تهلكها؟ ة اليت يم�ن أن خت

: "الالمباالة � أم اهلرطقة". إذا أصبحنا غ� مبال� بالعقيدة، فسوف نصبح  يور�تانيِّ�و�ما قال أحد القساوسة ابل
 غ� مبال� باهللا.� انلهاية  و  سقدَّ ا غ� مبال� بالكتاب المُ قر�بً 

ما ا ر�شج  ج.   ترك ،  ١٩٢٩يف اعم   اليت اكنت  لبر�نستون    ) لكيَّةJ. Gresham Machen(ش�  � م  السابق الهوت  يف 
ش� والرجال � فيالدلفيا. اغدر ما   بمدينةوستمنسرت لالهوت    لكيَّة للمساعدة يف إ�شاء    من انلاحية العقائديَّة سليمة  

لي معه  اغدروا  وليس  اذلين  بر�نستون  يف  الليربايل  الالهو�  اال�راف  �سبب  فقط  هيئة   لُمجرَّد س  أعضاء  أن 
أاتلدر�س   �سبب    تر�وا   بلة.  اتلار�يَّ   اإليمان  ن�روا بعض عقائد بها  احرتام  عدم  تزايد  بر�نستون يف األساس 

 تالعقيدة ال  شأن � الالمباالة: "قائًال  ش� �العقيدة نفسها. كتب ما 
ً

 لإليمان".  صنع أبطاال

ع ىلع  ا ما  . �ن نعيش يف ثقافة اغبلً حًقا   يهم ة، فال يشء  همَّ غ� مُ   يدةإذا اكنت معرفة العق   أيَّدت الالمباالة، وقد  �شجِّ
الكنا�س   يقولون، صعبةالعقيدة،  الالمباالة ألن    هذه العديد من  �ُسبِّ ليست جذَّ والعقيدة    ،كما  ب  ابة، والعقيدة 

د  . ول�ن العقيدة توحِّ ز�َّف�� امل � عن املسيحيِّ � احلقيقيِّ املسيحيِّ   فصلعقيدة تاالنقسامات. هذا صحيح، فال
يم�ن  أيًض  اهللا،  بروح  اإليمانا ألنه  س  لعقائد  الُمقدَّ الكتاب  توحِّ   القو�مة يف  أن  اخلطاة  وحدها  من  د �موعة 

 . )٥: ٤فسس أة واحدة (معموديَّ و�يمان واحد، ورب واحد،  نلا كون يل ؤساءابل

موا من  هم تعلَّ س أو ألنَّ قدَّ ة دراسة الكتاب المُ موا كيفيَّ هم لم يتعلَّ يف كث� من احلاالت، ال يبايل انلاس بالعقيدة ألنَّ 
هم  د أنَّ جرَّ ة لمُ الكتابيَّ   عقائد قبل أوئلك اذلين أساءوا فهم العقائد اهلامة. ول�ن الكث��ن يف الكنيسة ال يفهمون ال

أبدً  يدرسوها  اكنلم  إن  تفهم    ا.  أن  الكنيسة  السليمة  ىلع  بالعقيدة  العقائد  ها وتعرتف  وترفض  ة، كتابيَّ ال�  غ، 
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العقيدة.  ب  المباالتنا يجب أن نبدأ باتلو�ة عن  ف،  قيدةة وسوء فهم العقة غ� الكتابيَّ سبَ ص من االفرتاضات المُ وتتخلَّ 
 . �ن هالكونبدون عقيدة سليمة، 

 

هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

 .  تيبوتلوك  هذه املقالة يف األصل يف �لة تم �رش
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