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 للطوائف الدينية اخلادعة يز الروحييالتمو فضح اخلداع

I-  حذر يسوع من األنبياء الكذبة والطوائف الدينية اخلادعة 

حشدمناألتباعقديكتسبواندماعلميسوععناألياماألخيرة،حذرناأننحترسمنالمعلمينالكذبة،منع -أ

(5،11آيةة)سيستجيبواللمعلمينالكذبةة"كثيرين"أكديسوعمرتينأن.ويبدأواطائفةدينيةجديدةخادعة

(11آية)كمايتزايداألنجيلبسرعه(11آية)سيتزايدالمعلمينالكذبةبسرعة

ِِرإِريَ  َيإرَُْنُ ََّ سِمْيإِقا َِإمنِلِر َ  .ْنظُُروا الَ يُِضلَُّكْم أََحد  أ" ََ ِِرإِري َ  أَنَإم  ُ : فَإََِِّّ  ََ ُُ َويُِضإلن ََّ  ُُ ... اْلَقِسإر َويَقُإ 

ِِرِري َ  ََ ِِرُروََّ َويُِضلن ََّ  ََ َذسَة   ََ بَّإةُ اْلَكِِرإِري َ  .أَْنبِرَمُء  ََ ََ  ُُ َِْرِة اإِلْثِم نَْبإُر إمَةِة اْلَقلَُكإ ِه َ إِذِ  ... َولَِك ََ ُُ سِبِ َويُْكإَر

مِ  ََ ةً لَِجِقرِع األُ َُ لِّ اْلَقْسُك نَِة َشَهم َُ (11-41:1تم) ".ثُمَّ يَُْنِا اْلُقْنتََهى. فِا 

سيكونهناك.أنكثيرينسيتبعوامعلمينكذبةفىاألياماألخيرةوقاليسوعأنأنبياءكذبةكثيرينسيأتون -ب

 .منينضملهموأزديادفىعددالطوائفالدينيةالخادعة

نخارجةةةعةةلهةةمتكةةريذلةةادلاائةةدواحةةد،معتاداتةةهوالتاريخيةةةتةةرفاالمسةةيحيةالدينيةةةالخادعةةةالطائفةة -ج

الطوائةفأنهةموحةدهمعنةدهمهيةر أعضةاءهةذ.(كماهىمؤكدةفةىالمسةيحيةالتاريخيةة)الكلمةالمادسة

 .يرواأنالجسداألكبرمرتدوالحق

سهلأنتمنة لةخممةنأنينضةمالةىمناأل.ممارساتكادبةونناذمنتورطفىتعليماوهتبعليناأننن -د

ناةذأحبةاءت ونبةهجةزءمةنخدمةةمعةد طريةقالةربأنت .الحاةا طائفةدينيةخادعةمنأنتخةرجهممنهةا

.الواضة فةىالكلمةةالمادسةةوالمعلمةينالكذبةةاليتمسةكوابةالتعليماألساسة .تورطوافةىهةذهالجماعةات

أعتةةراووستمينسةةترونيسةةينقةةانوناأليمةةانالمسةةيحى،عايةةدة:بيانةةاتمثةةلالمسةةيحيةالتاريخيةةةمعرفةةةب
www.IHOP.org 

II- سبعة صفات مميزة ىف الطوائف الدينية اخلادعة 

يجة علةى:الط انف الدينرة الخمُعإة.علىعكذأنيتركواالناسليفكروالنفوسهم :نقموُ التفكرر النمِد 1#  -أ

أننفحةمعلينةاجميعةا :لققإد الكتإم  ا.عتاداتالطائفةبدونأنيعترضواعلىالعايدةأنيابلوام هاؤاعضا

.فكرلنفسك.التصدقتعليمالتراهبعينيكفىالكتابالمادس.كلتعليمنسمعهفىنورالكلمةالمادسة

.ةهللافةةىحيةةاتهمئسةةاعدةالنةةاسأنيتممةةوامشةةيعلةةىعكةةذم  َعإإمِبتهم عنإإد القةإإمُةةوعإإ ا األعضإإمء  4#  -ب

التحةذيروالةرفاوالهجةرياةدموا.واأداارادواغةادريرفضوامةني ويعزلوااتباعهم: الط انف الدينرة الخمُعة

.أنتسةةتأدنإدارادتانتنضةملخدمةةأخةةر ولتةزاممةةد حياتهةالجماعةةأإالنةاستةةتعلمانتعطةى.بالدينونةة

http://www.ihop.org/
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ىتبعيةةالناسفىالنجاحفعلىالاادةأنيساعدوا.صال منياودهموهتماماألولللاائدهاإل:الكتم  الققد 

.حتىإدكانتالتراكهمفىخدمةأخر إرادةالربلحياتهمالشخصية

: الط انإف الدينرإة الخمُعإة.علىعكةذالةوالءللكتةابالماةدس :د نعلرم خمص خمةج الكلقة الققديةنَُر 3 # -ج

لديةهنةوراةدمنفسةهعلةىانعالناتالخاصهمنقائدهمالممسوحالذ ي يؤكدوااإلوياوموابغسيلمخالتباعهم

انهاو.عصمتهامنالخطاءوسيادةالكلمةالمادسةوتفوقعليناأننؤكد: الكتم  الققد .خاصليذلد غيره

.خيرفىالحقالسلطاناأل

يتطلبةواوالءللاةادة: الط انإف الدينرإة الخمُعإةعلىعكذربة النةاسبيسةوع :الةرر َالنم للقمُةال الء  1 # -د

.ارتباطناهىليسوعوولويةوالئناا:الكتم  الققد  .أوال 

: الط انإف الدينرإة الخمُعإة،لوحةدةالعائلةةأولويةةالكتةابصرارعلىعكذاإل :وحدة األيرةعدُ أَراُ  5 # -ه

زواجأنيةتعلماألوخلصينللاادةأكثةرمةنأزواجهةميكونالنساءم و.رمنأبويهمعلماالطفالالوالءللاادةأكثت 

األبنةاءولتزامفىمجالالعالقةاتهةىللةزواجألولويةاألولىلإلا: الكتم  الققد .طبيعىيتابلواهذاالوض ك

.هلاألو

الط انإف الدينرإة .الملكيةةالشخصةيةوعلىعكذالنااءالجنسةى :التجموُ فى الَدوُ الكتمسرة فى السل ك 6 # -و

عادةمةا.المالومايتعلقبالفجوريفتؤكدعلىاعالنخاصيسم للاادةأنيتجاوزواالحدودالكتابية: الخمُعة

الناةاءالجنسةى: الكتإم  الققإد .ممتلكةاتاألعضةاءالةذينينضةموالمجةتمعهمويصرواعلةىملكيةتهمألمةوال

ممتلكةةاتهمعنةةدأقةةدامالرسةةلوالتالميةةذامةةوالهموضةة :1فةةىأعمةةال.الممتلكةةاتوالملكيةةةالشخصةةيةللمةةوالو

.كترتي أقتصاد دائمليذوكتادمةأراديةمرةواحدة

ينتاةةدوا: الط انإإف الدينرإإة الخمُعإإة.علةةىعكةةذةاافةةةالكرامةةهلكةةلالكنيسةةة :نفاإإما عإإ  الكنرسإإةاإل 7 # -ز

ينفصةلواعةنالكنيسةةبةروحتعةالى.يةدعواانهةموحةدهممخلصةونويستبعدواالجزءاألكبرمنجسدالمسةي و

غاليةةونح الكنيسةكلهاالنهاعزيةزة: الكتم  الققد .مكانهعندهللاومعتادينانهموحدهملهمدعوةخاصة

ةوالتةىتاةدمثقمفإة الكراَإةعليناأنننمىفىالوس .علىيسوع يكةونلنةاونتاةادإبةدوندماألخةر تبةاركالخ 

خإتالفهمابةدوناننعلةقعلةىو.ناائصةهمنباركفضائلكلالخدمبغاالنظرعةن.بدونتعالىروحلمولية

ر نةلكننةانحتةاجالخةدماألخةر لوكلنةالةديناناةائمفةىالخدمةة.معاييرالتميزواالسلوبودمةفىمحورالخ

.أمتناوكمالالمسي فىمدينتنا

الخدموعلينااننمتحنكلالعاائد.انيميزواالروحوراءخدمةالتعليموأنيمتحنوااألرواحأنص المؤمنيني  -ح

.كلتعليمنسمعةفىنورالكلمةالمادسةعلينااننتحد و.التىنستابلمنها

لَّ ُةوٍح، سَإِل " َُ ُِ ا  نُإ ا األَْةَواحَ الَ نَُادِّ َِ تَ َْ ِِرإِريَ  َِإْد َخَرُلإ ا ِْلَإى اْلَعإملَمِ  ا ََ َذسَإةً  ََ إَ  ألِ ألَََّّ أَْنبِرَإمَء  َِ  ."َ إْل ِ إَا 

(1:1وي1)

مثةلغسةيل خطورةطرقالضغ النفسةودعةالطوائفبممارساتهمالخاهعليناأننادمتوعيةمنخطورةهذ -ط

.المخ
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،متمسةكينبةهبةأنننمةوافةىعالقتنةابيسةوعو(4:11تةذ4)ح الحقأننتفاد الخداعبأنن مكنناجميعا ي  -ي

اننجعةلفةىقلوبنةاانوالكلمةبروحالصالةلنتمسكبالرأسهىاستمراريةقراءةطرقعملية.كرأسالجسد

 .روحتابلالحق–خرينبروحقابلةللتعلممرفىالعالقاتباآلاننستونطي الرب

قِّ سُِكلِّ َخِديَعِة اإِلْثِم، فِا اْلَهملِِكرَ ، ألَنَُّهْم " ََ بَّةَ اْل ََ ََ   (4:11تذ4)" .َحتَّى يَْخلُُا ا لَْم يَْقبَلُ ا 

ْأ ِ  ..." ٍك سِملرَّ تََقسِّ لن اْلَجَسِد سَِقفَم َُ َُ ْنهُ  َِ ْقتَِرنمً يَْنقُ الَِّذي  َُ ُِةاً َو تََ ا َُ َ  ألِ  ِصَل َوُةسٍُط،  َِ (4:11وك)" .نُُقّ اً 


