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 ذئاب يف ثياب محالن
 بريك بارسنسبقلم 

أن  اتلاريخعرب اتلاريخ، أقام عدو اخلري العديد من األنبياء واملعلمني الكذبة، ولكن ربما لم حيدث سابًقا يف 
وت يبداخل أقامت الكنيسة بنفسها العديد من األنبياء واملعلمني الكذبة، حيث تستعرضهم وترحب بهم داخلها و

ة، كما جند العديد ة املسيحي  القنوات اتلليفزيوني  شباكت شعبها. يكرث تواجد املعلمون الكذبة ىلع ما يُطلق عليه 
وىلع الرغم أن العديد من ة. سيحي  املكتبات ما يُطلق عليه املرفوف ىلع املعلمني الكذبة من الكتب املنشورة هلؤالء 

ادليانات األخرى هو ليس  القويمةة أكرب خطر يهدد املسيحي  فإن نمو ديانات مثل اإلسالم،  منق حباملؤمنني يقلقون 
 الكنيسة.    داخل لون خلسة إىل بل املعلمون الكذبة اذلين يتسل  

كمالئكة. فهم  ألنهم يبدون  كذبة بلنيالكنيسة ليس ألنهم يبدون كمعلمداخل ل املعلمون الكذبة إىل يتسل  
ل إىل داخل املعلمون الكذبة التسل   يرون مثلما يفعل سيدهم إبليس اذلي يتنكر يف شبه مالك نور. عندما ينويتنك  

اليت يستخدمها فردات املبعض ن، مستخدمني ثياب احلمال يرتدونال يبدون كذئاب ألنهم  فإنهم اعدةالكنيسة، 
أكرث من  واغبًلا يستطيعون االقتباس من الكتاب املقدسالكتاب املقدس باستمرار، من يقتبسون فهم . احلمالن

يف أغلب األحيان يكونون من ألطف  ؛أو يتسببوا يف انشقاقاملعلمون الكذبة  الغالب ال جيادليف املؤمن العادي. 
إىل  اعدة لونال يتسل  كما لون بوجوه اعبسة بل بوجوه تملؤها االبتسامة. يتسل   واعدة الالشخصيات اليت نعرفها. 

مون أنصاف احلقائق، كون يف احلق ويعل  بل بمهارة يشك   ؛اهلرطقات واألكاذيب الواضحة يلعلمواالكنائس داخل 
ثونتعايلمهم. اغبًلا ما  يف يتجاهلوهما ما يعل مونه فعالً بل من خالل  عر ف عليهم من خاللواعدة ال يمكن اتل  يتحد 

 مفاهيمهملكمات ومفاهيم الكتاب املقدس تلتوافق مع  يغريوناإلجنيل، واإليمان ولكنهم واخلالص، وعن يسوع، 
م لكمة الكنائس اليت تعل  داخل ل إىل ون التسل  احلق ىلع اإلطالق. واعدة ال حياول تليس اليت يهوق، عن احلاخلاصة 

من الكتاب انلاس لسماع الوعظ الصحيح  يتوقوشغف، يف وقت مناسب وغري مناسب، حيث  جراءةاهلل بكل 
الكنائس اعدة  الكذبة يستهدف هؤالء املعلمون باألحرى،وينمون يف انلعمة ومعرفة ربنا يسوع املسيح.  املقدس

   لكمة اهلل.   للوعظ من وال يكرتثون بالعقيدة انلاسال يبايل فيها اليت 

قساوسة والني، علماني  وال املسيحي نيقادة يلزتم الملنع ووقف انتشار اتلعايلم الاكذبة يه أن إذن، فإن أضمن طريقة 
الُمَسل م ابرة من أجل اإليمان بمث أن جياهدوالكمة اهلل وبالوعظ الصحيح من مني تعل  املمني وعل  وامل، وشعب الكنيسة
طأ، حىت اخلاملسيح من  خراف وتتم محايةمني الكذبة حقيقة املعل  ىلع ف عر  سيتم اتل عندها فقطمرة للقديسني. 

 . حلق اإلليه اذلي ال يتغري  ا حبسب د اهللاهلل، ملجأمام وجه ؛ يف حمرض اهللحييا اجلميع 
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كنيسة سانت أندروز ل الرئييسالرايع و، تلوكوتيبهو رئيس حترير جملة ( BurkParsons@) ادلكتور بريك بارسنس
 قصريكتاب " شارك يف ترمجة وحترير. وعضو هيئة اتلدريس يف خدمات يلجونري ،يف مدينة سانفورد بوالية فلوريدا

 .بقلم جون اكلفن (A Little Book on the Christian" )ةعن احلياة املسيحي  

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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