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 (ماتِس 7)دع واخلرافات كيفية متييز الِب

I- معرفة احلق 
.نيكونالجميعُمدربينعلىالتمييزوفضحكلخداعوضالللكييساعدواأيضاا اخخاريينلتجة ا أنريد -أ

.منهومتورطفيتعاليمغيرصحيح بتعليمهمالحقعليةاتحذيروإنقاذكل 

معرف الحقمآلن قوةبيةماالجهلبمعرف الحقائقاألساساي .سالحإبليسالخداعوحمايتةاهيمح  الحق -ب

.قديؤديألضرارجسيم 

ُرُكمْ " (8:23يو)."َوتَْعِرفُوَن اْلَحقَّ َواْلَحقُّ يَُحرِّ

(426هو)."قَْد َهلََك َشْعبِي ِمْن َعَدِم اْلَمْعِرفَةِ "

ع رتاريخها،ويكونلدعهذهالمجموعااتمجموعاتال  دعتُحيدعنم ادئوممارساتالكةيس المسيحي  -ج

إذاأظهاارت.اليمكاانالعرااورعليهااافاايالكتااابالمقااد باادورهلديااعُمعتقااداتوالءُمفساارلقائاادها،الااذي

ااماتفهاايفااياألغلاا مجموعاا بدعاا اوعلااىاألقااللااديهاميااوللل اادع ت اادأ.مجموعاا ماااأحاادهااذهالس 

ماتق لا .نتتفاقمالىالمزيدمجموعاتال  دعب عضهذهالس 

ب فيآخرتة أكلمنيسوعوبولسعنقيامأن ياءكذ.علمينكذب فيكةيس أفسسالقوي حذربولسمنمُ -د

. آخراأليامسيزدادالضاللبشدةأيضا ضهبيةماتزدادن.األيام

ِِ َدِ   : ألَنِّي أَْعلَُم َهَذا" ْْدمَُ ْم  ُب بَ ُُ َهدِبِي َيدَْْد ِِ ِِطفَدة   أَنَّهُ بَْعدَد  ِعَّْدة َُ َوِمدْمُ ْم أَْندمُْم َيدَْمُوُم  .الَ تُْشدفُِق َعلَدا الرَّ

(83-22:2:اع)... "لَِذلَِك اْيَهُروا  .ِرَجِل  يَمََ لَُّموَن بِأُُموٍر ُمْلمَِويٍَة لَِْْجمَِذبُوا المَّالَِمَْذ َوَراَءُهمْ 

 II- ُمعتقدات أساسية لإلميان املسيحي 
ت اادأ.ونالكذباا بالمعتقااداتاألساسااي للكلماا المقدساا بمعةاهاااالواضااحال سااي والم ا ااراليتمساااالمعلماا -أ

حقاائقىأنتةتهايبننكااربعاضمانهاذهالعانبعاضهاذهالم اادئإلاقلايال بعضهذهالمجموعاتبالحيد

.األساسي 

صح الكتابالُمقاد وكوناع. ا روالواضحننق لالم ادئالمسيحي التاريخي كماهىبمعةاهاالمُأعليةا -ب

التمسابالتعاليماألورثوذكسي .وحدةوتةوعجسدالمسيح.السلط الفاصل لكلأموراإليمانوالممارسات

.قانوناإليمان،العقيدةالرسولي :التاريخي للمسيحي كماهيمذكورةفي

اننحا الارببحسا  اروطععليةا.الصراععلىالحقفييومةاهذايتركزحولتعريفمنهويسوع -ج

عرارالاداعيينمانالحقاائقعانيساوعالتايتُ.ءناالكاملليسوعوالكتابالُمقد كمايُع رعةهابنعطاءوال

هاذه.حقيسوعكاهللفاىإعطانناامقااييسُمطلقا للحيااةوالقاي م:اوالا :للقيماإلنساني والتسامحالُمطلقهي
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ياعأنيساوعلد:ثِلثدِا يساوعهاوالطرياقالوحيادللخاال ،:ثِنِْا .لهاالمقاييسعلىاألممأنتعطيحسابا 

. ويُدينالخطي فيأيوقتوإلىاألبدالمح  والحكم كاملتينليُحاس

III- دعمات جملموعات الِبِسسبعة  
التفكياار.مااوربأنفسااهمنيساامحواللةااا فاايالتفكياارفااياألباادال ماانأ :المِقدددالمحلْلددي المف ْددر  ونمددِومي 3#  -أ

.(وهذايختلفعنروحاإلنتقاد)مفيدلتقييمالمعلوماتالتييتمإستق الهاالتحليليالةاقض

عتقاداتعلاىالقائاددونأينقااللهاذهالمُعتقاداتأنيق لاوامُهانعضااأيجا علاى:مجموعِت البِدع .3

.ئهابأنفسهمفيالم ادئعضاأنيفكرأالتريدهذهالمجموعات.اإلطالق

التصادقتعلايمال.أننفحا كالتعلايمنسامععفاىناورالكلما المقدسا عليةاجميعا :مِ  الممدسال  .:

الاوالءلخدما ماايتضامن.التكونسريعا فيق ولتعاليمق لفحصاها.تراهبعيةيافىالكتابالمقد 

."كتابالمقد يقولال"بلقل"القائديقول"التقول.بتواضعحيرمايتطل األمر(مةاقشتها)تحديها

(322:تس3)." تََمسَُّ وا بِِْلَحَسنِ . َشْيءٍ اْممَِحمُوا ُكبَّ "

i.   لال يريينتعاليمبولسفق بعدفحصهافيالكت ق.

ِادَْن اْلُ مُدَ  ُكد" َِ بَّ َوَكَِن َهُؤالَِء أَْشَرَف ِمَن الَِّذيَن فِدي تََسدِلُونِِْ ي فَمَبِلُدوا اْلَ لَِمدةَ بُِ دبِّ نََشدٍِط فَِ

(33237اع)."َهْب َهِذِه اأْلُُموُر َهَ َذا: يَْومٍ 

ii. لتمييزالروحالتيوراءالتعليم–يحثالكتابالمؤمةينعلىإمتحاناألرواح.

بَّمَِ َهَ َذا، يَْمبَِغي لَمَِ أَْيضِا أَْن يُِح َّ بَْعُضمَِ بَْعضِا " ََ ُء، إِْن َكَِن هللاُ قَْد أَ بَِّ َِ (326يو3)".أَيَُّهِ األَ

.الكتابلوحدةالعائل التييعطيهاولوي األعلىعكس :عِ لةعدم أكرام وَدة ال : # -ب

انالةساااءتعلاام.يسا قوالئهااملعاائلتهم هااذهالمجموعاادئاقاوالءلأنالااوالدعلاماالتُ: مجموعدِت البِدددع .3

قائاد.ضاعكط يعاىهاذاالولق اوعلاىزواجياتعلماألكماانأزواجهتكونطاعتهملقائدالمجموع ق ل

أحيانا يتطل ماناألعضااءقطاع.المجموع ي حثعنأخذمكاناألبواألماواي خ محلسلط 

.عالقتهمبذويهم

العائلا أهام.للزواجواألبةاءواألهال:ألولوي األولىلإللتزامفىمجالالعالقاتهىا: ال مِ  الممدس .:

قدسا علاىةااالكلما المُتحرُ.حادةالعائلا هاوغياركتاابيقلالمانقدساي وأيتعلايميُ.بكريرمنالخدما 

علاىقادرإعتماادهاذا) وتواضاعصالح مععائالتةاوإصالحالعالقاتالمكسورةبمح ال حثعنالمُ

(.مرعليةااأل

i. ُاننيُسريسوعبأننكرمأبا.طيعونالكلم سيسعونللتواصلمععائلتهموعلىإكرامهمالذيني

تقام سهاتُةابنوأم

ii. بيةماا.علياألوالدطاعا والاديهمبحسا وصاي الكتااب،نص حبالغيينذوىمسئولي ق لان

إلتاازامال ااالغيينفاايالمح اا والتواصاالمااعوالااديهماليتطلاا أخااذمااوافقتهمعلااىكاالاالمااور
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ىةااحتاىلاولاميوافقاواعلافيالمح ا والتواصالماععائالتُإلالانةايج اننستمر.كاالوالد

بمعةىآخارطاعتةااليساوعوللكلما تاأتيق الأىإلتازامفايالخدما او.مورفيمشيئ الربأ

.امور خصي اوالعالقاتالعائلي 

. هللافىحياتهمئساعدةالةا أنيتمموامشيعلىعكسمُ عمد المغِدرة رفضهموعزل األعضِء  8#  -ج

كالمانيتاركهمنرفضاوي.الكةيس وعنالمجتمععنعائالتهم،عنيعزلواات اعهم: مجموعِت البِدع .3

لتزاممدىحياتهاإتتعلمانتعطىعضاءاأل.ويحذرونهممنقضاءهللاوأنهمسيفقدوناألفضلبرحيلهم

.لخدم أخرىاإلنضماموارادأاإذوعلىاألعضاءأخذإذنلمجموع ل

.يةجحاوافايفعالمشايئ الاربلحيااتهمساعدةالةاا لكايمُوهتماماألولللقائدهاإل:ال مِ  الممدس .:

القيما االساساي هايأنهللاهاومانيمتلااالةاا ولايس.بغضالةظرعنإنضمامهملهذهالخدم امال

.قائدالخدم اوالخدم 

بدال منيسوع:المجموعة لمِدةعِدي غْر والء ل المرويج 6 # -د

تعريفالوالءبالةس  لهمهوعدممةاقشا .يسوعوليسلوالءللقادةإعطاءاليتطل وا: مجموعِت البِدع .3

.عةدمااليُسمحبمةاقش القائدهذاأمرخطيرجدا .القائد

i. تُعرفاألمان علىتأييدالقائدبدال منطاع يسوع.

ii. يمسوامسيحالرب"يُحذرقادةهذهالمجموعاتاألعضاءأال"

تعريفاألمانا هاووالنناا(.:322كو)الوالءاألولوالطاع الشخصي هىليسوع :ال مِ  الممدس  .:

.ليسوعوطاع كلمتعومشيئتع

ْأسِ  ..." ٍك بِِلرَّ :كاو)" .الَِّذي ِمْمهُ ُكبُّ اْلَجَسِد بَِمفَِِصَب َوُربٍُط، ُممََواِزراا َوُمْممَِرنِا يَْمُمونُُمّواا ِمدَن هللاِ  ُممََمسِّ
:32)

.بدال منالسلوكبةقاءوإستقام  :حدود ال مِبْة فا السلوكالجِوز فا الم 2 # -ه

خالقيوفيأيتعدونالحدودالكتابي للسلوكالصحيحخاص فيمايتعلقبالسلوكالال: مجموعِت البِدع .3

.مالي يقوموابتفسيرالكلم المقدس بنلتواءلتحليلالةجاس وعدماإلستقام فياالمورال.االمورالمالي 

.(33-:82ب :)والةجاس علمينالكذب بالطمعتمييزالمُنستطيع

ة  فِْسمِا ...  َوُهْم فِي الطََّمِع يَمَِّجُروَن بُِ ْم بِأَْقَواٍل ُمَامََّعةٍ "  ْل   ُممََدرِّ   فِي الطََّمعِ لَُهْم قَ  ...لَُهْم ُعُْون  َمْملُوَّ

(.33-:82ب :)... "الدََّعَِرِة  ييَْخَدُعوَن بَِشَهَواِت اْلَجَسِد فِ  ...

i. عاادةماا.همتعومامتلكاتاألعضاءالذينيةضموالمجموعادةمايصرواعلىملكيتهمألموال

مراالجمااعاألمااواللجمعياااتخيرياا غياار)لجمااعاألمااواليروجااونلطاارقغياارمشااروع 

(.موجودة

ii. قاااتجةسااي مااع ااركاءبعااضقااادةمجموعاااتال  اادعيعلةااونانهللاوجههاامانيقومااوابعال

.روحيينلفائدةالمجموع 
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-8:26فاىأع.الممتلكااتوالملكيا الشخصاي لوماوالويالجةساالةقااءتعلمةاالكلم : ال مِ  الممدس .:

مااليليسكترتيا وممتلكاتهمعةدأقدامالرسلكتقدم أرادي مرةواحدةوالتالميذاموالهموضع،82

.دائم

.الكةيس إحترامثقاف بدال من :نفاِل عن ال مْسةاإل 4 # -و

ككاال،يةفصاالواعاانالكةيساا .يساات عدواالجاازءاألك اارماانجساادالمساايحويةتقاادوا: مجموعددِت البِدددع .3

يةتقاادونبااقيالجساادوعااادةماايعلةااونانهاام.مكاناععةاادهللاومعتقادينانهااموحاادهملهامدعااوةخاصاا 

.ئفعلىأنهامغلوط يةظرونل اقىالخدموالطوا.لصينخ الوحيدينالمُ

ثمِفدة عليةااأننةماىفاىالوسا .غاليا علاىيساوعونهاعزيزةنح الكةيس كلهاإل: ال مِ  الممدس .:

الموافقاا علااىكاالممارساااتجميااعأننحاا الكةيساا اليعةااي.لكاالاخخاارينفاايالكةيساا كاارامفيهاااإ

جلهاافايالكةيسا هاوأماركتاابي،تمييازوتسامي كالمسااوم يُارو.الكةائسالمحلي فيجسادالمسايح

ولكنيج أنيتمبدونإنتقاضخدماتمعية بأسمائهاإالإنكةانسيرفيالخطواتالكتابيا كمااهاي

(.37-32233مت)مذكورةفي

i. عليةااان(.مات)يوجدأحيانا آوانللحكمعلىبعضالخدماتالتيلديهاسلوكوم ادئمادمرة

.ح والروحالصحيح نفعلهذابالطريق الصحي

ii. يطل الكتابمنالمؤمةينأنيتخذوامواقفضدكلمساوم علىالحاقوكالمياولوم اادئ

عارفيساوعالمسااوم علاى.رفضالكةيس ككلبس  هاذهالمسااوماتمساوم ولكنبدون

االمورالتىوقافيساوعضاددها،عليةااننتخذموقفضد.الحقفيخمس كةائسمنس ع 

يوجاادماليااينالمااؤمةين.ةاااالنفتاارضانالطائفاا بأكملهااافاايجساادالمساايحعلااىخطااأأنإال

.والرافضينألىمساوم علىالحق

iii. جميعةااالااديةانااواق وضااعفاتفاايالخدماا ونحتاااجإلااىالخاادماتاألخاارىلةع اارعاانماالء

عليةاااانن اااركالفضااائلالتاايبعاادتة ااتفاايالخاادماتاألخاارىبغااضالةظاارعاان.المساايح

اليوجادحاجا إلظهااراإلختالفااتفاىمااتُركازعلياعالخدما ،او.الةواق والضعفاتفيهاا

.يزيالطريق ،اومعاييرالتم

 . المقدسلم للكبدال مناإلخال  :ال لمة الممدية بة معممضِرالمركْز علا إعالنِت ُِصة  7 # -ز

.متضارب معالكلم المقدس التركيزعلىإعالناتخاص لدىالقائدوهي: مجموعِت البِدع .3

نأكادأساس.نصرعلىصح الكلم المقدس وكونهاالفيصلاألخيرذاتسلط عليةاا: ال مِ  الممدس .:

الكلم المقدس كماهيبكلوضوحوم ا رة،مرلسيادةيسوع،الوصيتينالعظمتين،التكليفالعظيم،

ءةالكلم ،ربحالةفو ، فاءالمرضى،خدم الصالة،قراأسلوبالحياةبحس الموعظ علىالج ل،

(ألخ...اخخرين
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IV- احلكم حبسب الثمر 

إذاأعطاااكالااربتمييااز(.2:-3227ماات)األفعااالواألقااوال–يسااوعقااالأنةااانعاارفالخدماا ماانثمرهااا -أ

  لتساألعلخطي مستترةلدى خ ما،إق لهاكدعوةللصالةلهذاالشخ اوأنتذه لععلىإنفرادبمح

.عنمعتقداتعاوممارساتع

المواظ  علىالصالةبالكلم المقدس ،اننضاعقلوبةااعلاى:بعضالطرقالعملي لتجة الضاللتتضمن -ب

طاع الكلم ،اننكونفىعالقاتمقرب معاخخرين،المواظ  علىأإلنضمامفيجسدمؤمةينقاائموذو

تق ال–كمااعليةااأنن قاىروحقابلا للتعلايم.وم ادئالقيادةوأسساهاقيادةمتمسك بم ادئالكتابالمقد 

.التوجيعوالتصحيحمناخخرين

V-ميانقانون اإل 
وكلمايرىومااليرى،وخالقالسماءواألرض،اخبضاب الكل،نؤمنبنلعواحد

لدهورالمولودمناخبق لكلا.ابنهللاالوحيد،نؤمنبربواحديسوعالمسيح
مساوياخبفيالجوهر،مولودغيرمخلوق.إلعحقمنإلعحق.إلعمنإلعنورمننور

ومناجلخالصةا،الذيمناجلةانحنال شر،الذيعلىيدهصاركل يء
وولدمنمريمالعذراءوصارإنسانا،وتجسدمنالروحالقد ،نزلمنالسماء

موماتودفنوقامفياليومالرالثكمافيالكت تأل،وصل عوضةافيعهدبيالطسال ةطي
وأيضاسيأتيبمجدهالعظيم،وجلسعلىيمينهللااخب،وصعدإلىالسماء

الذيليسلملكعانقضاء،ليديناألحياءواألموات
ءالةاطقباألن يا.يسجدلعويمجد،ومعاخبواالبن،المة رقمناخب،الربالمحيي،ونؤمنبالروحالقد 

نقرونعترفبمعمودي واحدةلمغفرةالخطايا..وبكةسي واحدةجامع مقدس رسوليع
ونةتظرقيام الموتىوحياةجديدةفيالعالمالعتيد

نـــآميـــــــ

IV- قانون األميان الرسويل 
؛أنمنباهللاخب،ضاب الكلخالقالسماءواألرض

وبيسوعالمسيح،ابةعالوحيد،ربةا،
بعبواسط الروحالقد ،ُولدمنالعذراء؛ُح لالذي
ودفن؛فيعهدبيالطسال ةطي،صل وماتتألم

،وفياليومالرالثقاممناألموات؛ونزلإلىالجحيم
؛وجلسعنيمينهللااخب،ضاب الكلصعدإلىالسموات،

.ومنثميأتيليديناألحياتواألموات
بالروحالقد ؛وأنمن

؛و رك القديسينمقدس الجامع والكةيس ال
.والحياةاألبدي وقيام الجسد؛وغفرانالخطايا؛


