 7سمات للمعلمين الكذبة
كولين سميث

الشع ِب أ َْن ِبياء َك َذبةٌَ ،كما سي ُك ِ
" َكان أ َْي ِ
ون َك َذَبةٌ 2( ".بطرس )1 :2
ضا ُم َعل ُم َ
ون في ُك ْم أ َْي ً
َ ََ ُ
َ ُ َ
َ ً
ضا في َّ ْ
ال توجد كلمات "إذا ،و ،أو لكن" في كالم بطرس .بل إن تصريحه واضح ومحدد .كان هناك أنبياء كذبة بين

الشعب (أي شعب إسرائيل في العهد القديم) .هذه مسألة تاريخية .فاألنبياء الكذبة كانوا مشكلة دائمة في العهد
نادر ما كان للشعب اإلرادة للتعامل
زور أنهم أنبياء اهللً .ا
القديم ،وكان يجب أن يتم رجم أولئك الذين ادعوا ًا
معهم ،لذلك تكاثروا  ،مما تسبب في كارثة للحياة الروحية لشعب اهلل.
بنفس الطريقة يقول بطرس" :سي ُك ُ ِ
ون َك َذَبةٌ" .الحظ كلمة " ِفي ُك ْم" .يكتب بطرس إلى الكنيسة
ضا ُم َعل ُم َ
ون في ُك ْم أ َْي ً
ََ
ويقول" :سي ُك ِ
ون َك َذَبةٌ" .لذلك فهو ال يتحدث عن الناس في العصر الجديد على شاشة
ضا ُم َعل ُم َ
ون في ُكم أ َْي ً
ََ ُ
التلفزيون .بل يتحدث عن الناس في الكنيسة المحلية ،وأعضاء الكنيسة المحلية.
معا .كتب وارن ويرسبي
ال توجد كنيسة نقية في هذا الجانب من السماء .لن تجدها ً
أبدا .ينمو القمح مع الزوان ً
ال:
( )Warren Wiersbeقائ ً
الشيطان هو المزور ...ولديه إنجيل كاذب (غالطية  ،)9-6 :1يكرز به خدام كاذبون (2

كورنثوس  ،)12-13 :11منتجين مسيحيين كاذبين ( 2كورنثوس  ... .)26 :11يزرع
الشيطان أعماله المزيفة أينما يزرع اهلل المؤمنين الحقيقيين (متى .)38 :13
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أصيل أم مزيف؟
كيف تتعرف على المسيحية المزيفة؟
نق أر في  2بطرس  1عن المؤمنين الحقيقيين .وفي  2بطرس  2نق أر عن المؤمنين المزيفين .إذا وضعت هذه
جنبا إلى جنب سترى الفرق بين المؤمنين الحقيقيين والمزيفين.
األصحاحات ً
 -1مصدر مختلف — من أين تأتي الرسالة؟
ٍ
يح َو َم ِجيئِ ِه" ( .)16 :1ثم يقول إن
ع اْل َم ِس ِ
ص َّن َعة ،إِ ْذ َع َّرْفَنا ُك ْم ِبقُ َّوِة َربَنا َي ُسو َ
يقول بطرس" :ألََّنَنا لَ ْم َنتَْب ْع ُخ َارفَات ُم َ
صَّن َعة" ( .)3 :2لذا فإن المعلم الحقيقي يقول ما يقوله من الكتاب
المعلمون الكذبة َيتَّ ِج ُر َ
ون بِ ُك ْم "بِأَ ْق َوال ُم َ
المقدس .أما المعلم الكاذب يعتمد على إبداعه الخاص .فهو يصنع رسالته الخاصة.
 -2رسالة مختلفة — ما هو محتوى الرسالة؟
بالنسبة للمعلم الحقيقي ،يسوع المسيح هو في المركزُ " .ق ْد َرتَهُ ِ
ت لََنا ُك َّل َما
اإلل ِهَّيةَ َق ْد َو َهَب ْ
ع َهالَكَ .وِا ْذ ُه ْم
( .)3 :1بالنسبة للمعلم الكاذب ،يكون المسيح على الهامشَ " :ي ُدسُّون بِ َد َ
اه ْم" (.)1 :2
ا ْشتََر ُ

ُه َو لِْل َحَيا ِة َوالتَّ ْق َوى"
ِ
الر َّ
ب الَّ ِذي
ون َّ
ُي ْنك ُر َ

بعيدا عن مركزية
سون .من النادر أن ينكر شخص ما في الكنيسة
الحظ الكلمة َي ُد ُّ
المسيح عالنية .فالتوجه ً
َ
المسيح يتم خفية وبمكر .سيتحدث المعلم الكاذب عن كيفية مساعدة اآلخرين على تغيير حياتك ،ولكن إن
استمعت بعناية إلى ما يقوله ،فسوف ترى أن يسوع المسيح ليس جوهرًيا في رسالته.
 -3وضع مختلف — في أي وضع سوف تتركك الرسالة؟
ين ِم َن اْلفَ َس ِاد الَّ ِذي ِفي اْل َعالَِم بِ َّ
الش ْه َوِة" ( .)4 :1انظر كيف يصف بطرس المسيحي
المؤمنون الحقيقيون " َه ِاربِ َ
َن ما ْان َغَل ِ
يد ال َف ِ
اع ِدينِ ...باْلحري ِ
ِ
ضا" (:2
َّةَ ،و ُه ْم أ َْنفُ ُسهُ ْم َع ِب ُ
َح ٌدَ ،فهَُو َلهُ ُم ْستَ ْعَب ٌد أ َْي ً
ب م ْنهُ أ َ
َ
ُ
المزيفَ " :و َ
َ
ساد .أل َّ َ
 .)19إن المؤمن الحقيقي يفلت من الفساد ،بينما ُيستعبد منه المؤمن المزيف.
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 -4شخصية مختلفة — ما هو نوع البشر الذي تنتجه الرسالة؟
يسعى المؤمن الحقيقي نحو الفضيلة ،والمعرفة ،والتعفف ،والصبر ،والتقوى ،والمودة األخوية والمحبة (-5 :1
ب ِفي الطَّ َم ِع" و" ُع ُيون َم ْملُ َّوٌة
ب ُمتَ َدر ٌ
 .)7يتميز المسيحي المزيف بالغطرسة واالفتراء ( .)10 :2هم "َلهُ ْم َقْل ٌ
ِ
اد ِة" ( .)10 :2هذه سمة عامة للمؤمن المزيف.
ون ِبالسَي َ
ف ْس ًقا" ( .)14 :2هم أيضا "َي ْستَ ِه ُين َ
 -5احتكام مختلف — لماذا يجب عليك االستماع إلى الرسالة؟
النب ِوَّيةُ ،و ِهي َأثْب ُ َّ ِ
ِ
ِ
ون َح َسًنا إِ ِن ْانتََب ْهتُ ْم
ت ،التي تَ ْف َعلُ َ
َ َ َ
يحتكم المعلم الحقيقي إلى الكتاب المقدس" .ع ْن َدَنا اْل َكل َمةُ َّ َ
إَِل ْيهَا" ( .)19 :1تكلم اهلل ،والمعلم الحقيقي يحتكم بكلمته .أما المعلم الزائف فيحتكم إلى أمر مختلف" :ألََّنهُ ْم إِ ْذ
ِ
ارة ،م ْن َهرب َقلِي ً ِ َّ ِ
ط ِل ،ي ْخ َدعون بِ َشهو ِ
ِ
ون بِع َ ِِ
ات اْل َج َس ِد ِفي َّ
ون ِفي َّ
ال ِل "
الض َ
ير َ
ال م َن الذ َ
الد َع َ ِ َ َ َ
َي ْنطقُ َ َ
ين َيس ُ
ظائم اْل ُب ْ َ ُ َ َ َ
( .)18 :2يسأل المعلم الحقيقي" :ماذا قال اهلل في كلمته؟" بينما يسأل المعلم الكاذب" :ماذا يريد الناس أن
يسمعوا؟ ماذا يروق لجسدهم؟"
 -6ثمار مختلفة — ما النتيجة التي تثمرها الرسالة في حياة الناس؟
المؤمن الحقيقي هو فعال ومثمر في معرفته بيسوع المسيح ( .)8 :1أما المزيفون " ُه ْم َآب ٌار بِالَ َماء" (.)17 :2
هذه صورة غير عادية! فهم يعدون بالكثير ولكنهم ينتجون القليل.
 -7نهاية مختلفة —أين تقودك الرسالة في النهاية؟
ول ِإَلى ملَ ُك ِ
وت َربَنا
هنا نجد التباين األكثر إثارة للقلق من كل شيء .سوف يتلقى المؤمن الحقيقي " ِب ِس َعة ُد ُخ ٌ
َ
ع اْلم ِس ِ ِ
ِ
ونتُهُ ْم ُم ْن ُذ اْلقَ ِد ِيم
يعا" (َ " .)1 :2د ْي ُن َ
يح األََبدي" ( .)11 :1سيختبر المؤمن الكاذب " َهالَ ًكا َس ِر ً
َو ُم َخلصَنا َي ُسو َ َ
الَ تَتََو َانىَ ،و َهالَ ُكهُ ْم الَ َي ْن َع ُس" (.)3 :2
َع ِرْف ُك ْم َقطُّ!
يخبرنا المسيح أنه سيكون هناك الكثير ممن شاركوا في الخدمة باسمه ،والذين سيقول لهم" :إِني َل ْم أ ْ
ا ْذ َه ُبوا َعني" (متى  .)23 :7من هؤالء الناس؟ بالتأكيد يصفهم بطرس في هذه الفقرة.
ال تكن ساذجا:
يجب أال نكون جاهلين" :سي ُك ِ
ون َك َذَبةٌ" ( .)1 :2إذن كيف نطبق هذا التحذير؟
ضا ُم َعل ُم َ
ون في ُك ْم أ َْي ً
ََ ُ

3

أوالً ،يذكرنا تصريح بطرس الواضح بأن الكنيسة بحاجة إلى الحماية .فمن بين العديد من الناس الرائعين الذين
بعضا منهم قد يضر أكثر مما ينفع.
يأتون عبر أبواب الكنيسة كل عام ،فإن
ً

قد يبدو هؤالء أروع الناس ،لكنهم ال يؤمنون بسلطان الكتاب المقدس أو تفرد الخالص واقتصاره في المسيح.
إننا نرحب بمثل هؤالء الناس  ،ألنهم يحتاجون إلى المسيح بقدر ما نحتاجه نحن ،لكن يجب أال نسمح لهم
بالتأثير في الكنيسة.
دائما قادرين على لفت االنتباه إلى الرياء وعدم التناسق في الكنيسة .لقد فعلوا ذلك
ً
ثانيا ،سيكون المتشككون ً
دائما .أحد أغرب األسباب لعدم إتباع المسيح ُيعلن هكذا" :رأيت الناس في الكنيسة
دائما ،وسوف يفعلون ذلك ً
ً
وهم م ارؤون" .إذن أنت لن تتبع المسيح ألن بعض الناس الذين يزعمون أنهم يفعلون ذلك هم مراؤون؟

وجيها لرفض الحقيقة .يخبرنا بطرس بشكل أساسي" ،بالطبع هناك مسيحيون مزيفون.
سببا
إن وجود الزيف ليس ً
ً
بالطبع هناك معلمين يؤذون الكنيسة أكثر مما ينفعونها .ماذا تتوقع في هذا العالم الساقط؟ تصرف بنضج! ال

ساذجا! ال تفوت ما هو حقيقي ببساطة ألنك رأيت التزييف".
تكن
ً
شخصا ما يختبئ وراء هذا العذر.
أشر إلى  2بطرس  1 :2في المرة التالية التي تقابل فيها
ً
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