
الر٩٤الة ـس  
 

  ..امتحنوا أنفسكمامتحنوا أنفسكم
 

(Arabic - Examine yourselves.) 
 

   ..امتحنوا أنفسكمامتحنوا أنفسكم: حديِثنَا اليوم موضوعه.. أحبائى
 

 :ساِم الخَددأ العث نقراح الثاِلحصنثوس األ كورؤمنى م إلىول الثانيِةسولس الر بالِةرس نوِم
 

""ججرربهْل هْل..وا أنفسكموا أنفسكمب أنتم فى اإل فى اإل أنتم يم١.""نوا أنفسكمنوا أنفسكم امتح امتح..؟؟انانيم 
 

  ولكن.هِمنْض نشكو ر ال لم المختص الذى نَِثقُ فى أمانَِتِه وإخالِصِه الطبيِبِةاد إلى عيذهبنَ أحياناً 
امٍلص شَلفحبِه يقوم الطبيب ِم لنتأكد ننَالِت حا الصِةحي.وب عدص باأل الفحِةجهزالطب ِةيي قدنَيلإ متقريراًا الطبيب  
نضاِء عِة األعالسليم اِننَاِمندأب العنَ لنداوم ا .ااية بهأم سليمال غيرضاِء  ِمنف األعا علينَيقترح ختصالم الطبيب 

 عطى إصغَاءنَا هو الذى ي في والحكيم.لا بالكاِمنَساِدة أج سالمنمضنَ وبهذا .ح أبداننَا فتِصبِهوج بمسيرنَ ِل لهالجاًِع
عدم ود الصحيِة التى يقدمها إلينَا المخلِصين ِمن األطباِء ة إلهمالنا القواِع هى نتيج فمعظم الِعلِل. طبيبِهلنصيحِة

 الطبيِب عن وانَاِدس بأج بالعنايِةا يختص هذا فيم.صوص عليها الستعمال الدواء بالشروط الموضوعة المناالكتراث
خْتصالالم اصِلخمارهال  الختبديربالثقِة فيِه واالطِمئنان إلرشَج اٍبِهاِتادارتي أو شَك وناِئِحِه دَل بنَصمفنَع . 

 

 أما ما يختصنَاِح بأروا فليسه ناكطبيب ب شرىيفح صوي متحن أروإذا او .انَاحعىدال  شخصمةرفع 
ذ المشُورة الروحية ذن فلمن نَسمع وِممن نأخإ ..ِهيلإمع توز أن نَسجاّل ومِضٌل وال يهو ضفح األروا بأسرار

 قَاَل !.؟ األبديِة حياِتنَاضمان أكيٍد لدوام ذلك السالم فى مع .نَا فى سالم داِئم على األرض لتحيا أرواحالصاِدقة
  ءٍٍءىى ش ش كّل كّلمكممكمعِلعِلو يو ي فه فهىىمِِم باس باس اآلب اآلبلهلهسِِسرريي س سىى الذ الذسس القد القدوحوح الر الرىىززععا الما المممأأوو":  لتالِميِذِهالرب يسوع المسيح

وويذكريذكركمبكّل بكّلكم م م ا قلتها قلتهلكم إ .." لكم نالروحالقد س السفينَاكن ا كمؤمنين ينَرشدا وينَعلما ويحنَذرا ويا إلى أدينَهقوبَلم الس 
لسِةالمح نَاِتيا الرِةوحي..وعلى ض ِءواهللاِة كلم أقد مإلحب سِئأؤمنين ائى الملة سبنمتِحةع نبه ِة انَا أنفسابإج عم 

س عليالكتاب المقدل.اه ارنتدالخَك طأ ونتالفاهونتم سكبالح ِهرِخن وال نَس.واثقين أن  محِة اهللاِةبجيبالع الذنَا هى م. 
ونعمتهتفاضلة المركة وشَ.اندنَ سِهوِح رنَاوس القدعف . م وهرخيقوينَا ويهدينَا ويِشٍد  لنَا يزينَا مرِة فى وقِت الشّع٢.د 

 

وا جرا ودلتى توارثوهم اه وتقاليد البشَرأحكام هْل ....؟؟نَانَاها المتحان أنفِسها المتحان أنفِسداِمداِمة الستخْة الستخْ صالح صالحررشَشَ الب البعاييرعايير م مهْلهْل  ::أوالًأوالً
عليهاشُا وعوا بموجبها صالحة الستخدامها ِمان أنفسنَا المتحنِة جهإيم ؟اننا المأيلحقنَ .سيحىا ضررعنَ إذا اتبا؟اه. 

  ال سبيَل:إلجابة ا؟وحية التى ترضى الرب الراةَا الحيلنحينا  أنفساس نقيس مقيبأىف .ضررا هاِع فى اتب كانإنو
لضمان سالما إالنَاِحة أروبالر جةوع إلى النصوص الكتابي..ا ففيهتحذيراً ِم نجد نِم اع التقاليد التى هى اتبنو ع ض
رشَالب..ثال قوُلبيل الِم وعلى سالر بي بإنجيل مرقس وع سحين سألهالفر يسيةون والكتب: "لملماذا ال ياذا ال يسلكتال تالسلك ميذكميذك  
ححسسبتقليِد تقليِدب الشي بأيٍد بأيٍديأكلون خبزاًيأكلون خبزاً  وخ بْلوخ بْل الشي غير م غير م غسأف .."؟؟ولٍةولٍةغسجاب الربي سوقاَلوع له م: "ححسإإ تنبأ  تنبأ ناًناًسشعيشعياءاءعنكم عنكم   
  ونونعلمعلم ي يممهه و وىىوننوننددببعع ي ياطالًاطالًوبوب..عيداًعيداً ب بىى عنّ عنّددبتِعبتِع فم فمهها قلبا قلبممأأ و وهِِه بشفتي بشفتيىىنن يكرم يكرمببالشعالشع  هذاهذا  ::و مكتوبو مكتوبا ها هرائين كمرائين كمنتم المنتم المأأ
  وخير!.ذر فلنتح اِهللاِة كلمه ِمناا تعلمنَ م تخالفُ أحكاماًاناًا أحي لنَع تضناس ال تقاليدإن ." !!اساسا النّا النّاياي وص وصىى ه هاليماليمععتت

اس ا النّاية ووص الحكيما اِهللااي وصني بز نمي أنستطيعنَ حتى ِة الكلمِةسار على ِداومد ننأا نَان أنفِسالمتح وسيلٍة
المبهذا ..ةرفوض يكونؤِم المكشَن جٍةرغْ مرِعٍةوس ندم جالتى اِهارى الميتعطى ثم راِنِه فىا هأوو ورالاقه  ٣.ذبُلي 

 

 متحن نَ أن ال يقصدب الرإن ....قصد الرب أن نمتحن أنفسنَا ال لنكتشفَ عيوبنَا ونيأس ِمن أنفِسنَاقصد الرب أن نمتحن أنفسنَا ال لنكتشفَ عيوبنَا ونيأس ِمن أنفِسنَا  ::ياًياًثانثان  
ا لنكتشفَنَأنفسيوبنَ عبْل..ا ونيأس ليِهأ إ على العكس لنلجنَ فيقويكنّا إن ا ضفعبقوِل .اء بالر دقص ا لنَِهإنلنمتحن  

                                                
    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ، ٥: ١٣ول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرس١
      ١١: ٨ روميةإلى مؤمنى  ،   ١٤: ١ تيموثاوسرسالة بولس الرسول الثانية إلى ،    ٢٦: ١٤ إنجيل يوحنا ٢
٣
  ٣: ١سفر المزامير     ،  ٢٢: ٢ لوسىرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كو    ،   ٧: ٧ مرقسإنجيل    ،   ٩: ١٥ متىإنجيل  
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ا هع م تغنى وال يزيد هىبركة الر ب أنن نؤِمهْل .؟ا ثقتنَع نض أين..ٍةاحر بصا ونجيبنَ أنفسنسأَلهو أن  ذواِتنَا
؟اًبتع. نَ وضعأما ثقتنا فى المال الذى جو .عناه؟مبمب هل .؟انَاذا افتخاراح الذالنجى أحروالصيت الذى نتم زناهبِهتع  
 التى نحاوُل ِةالحا الصالنَِم وأعا الذاتىنَا فى برا ثقتنَنَع وض هْل.؟ِهليا إلنَص و الذىممتازال ىاِعجتمالركز افى المو
ة اان الحيمانا وضلخطاياهللا تمتع بغفران وال .سيح وحده للخالص والتبريرم الما فى دا ثقتنَنَع وضأما  به اِهللااءرضإ

   ١.؟انَخرا وصجدنَا وما وغنانَزنَنا وِعفخرو انَ خالص هوه وحد اَهللا نحن نؤِمن أنا هْلنَمتحن أنفس لنَ.ة؟بدياأل
 

إن  .؟فضل األطن الو إلىانَولوص شتهىون ..؟؟ الثانى الثانىبب الر الرجىءجىء م مينينتظرتظرنن م ماءاءبب كغر كغرعيشُعيشُنَنَ  هْلهْل: : اًاًثثثاِلثاِل 
بالطرس وَلرسا على طلِبحثنَ يس ِةرعجىِء مالر ِه بقوِلب :ممنتظريننتظرينوطالبين وطالبين س س رعرعة مة مجىء يجىء يووم الرم الربب..  إن

ؤِمالمن الروحى ِلصبالع المله و هوقلبِهأشواقَو .الم للع ة  رؤيالرعلى  أتياًب ساِبحالم ِدجأخُ ليإلىذه  ما أعداُهللاه  
للذيني حبحيثُونه  مما لما لمتر تر ع ع ينينولم ولم تس تس ممععأذن أذن ولم ولم ي ي خطرخطرعلى ب ال إال إ على بنسفىإنّه .اناننس م ن ِمأمنم اِتغريالم الزائل  الع

 .٢اِدج لألمبقوه سن ميسين القدع مى األبِدستقبله وهو م..ن أثموا ه منم فقد ض.رهو خَِسأ هبح رما هان عنديوِس
 

 راًاًابعابعر : :أىأىنو ِم ِمعع نو نناألص قاِءقاِءدِِد األصنع نع اشرف!. لنتحذر..؟؟اشر  إنالمالمعاشَاشَعراِتاِترديالر ديتفِس تفِسةِِة الر دخالقَخالقَ األ األدالجي الجي دويقوُل.ةةد  
  ة خلطٍةة خلطٍة أي أي ألنه ألنه....ؤمنينؤمنينر المر الم غي غيعع نير م نير متكونوا تحتَتكونوا تحتَ  الال : فى رسالته الثانية إلى مؤمنى كورنثوسالرسول بولس

للبرللبرواإلثم وأي ةة واإلثم وأيشركة للنور م شركة للنور م ععالظلم وأ وأ....ةِِة الظلم ىىاتفاق للم اتفاق للم سيح مسيح مععبليع وأوأال ال  بليعىمؤِممؤِملل نصيب ل نصيب لىن من مععغي غي ر المن وأن وأؤِمؤِمر المية ة ي
ملهيكل اِهللا لهيكل اِهللاوافقٍةوافقٍةم م م عفإنكم أ فإنكم أ!.!. األوثان؟ األوثان؟ع نتماِهللا اِهللا هيكُل هيكُلنتم الح الح ىىلذلك لذلك اخر اخر جوا ِموا ِمجننو و سطِِطسهمواعتزلوا يقوُل واعتزلوا يقوُلهم الر الر ب٣.ب 
 

  جهِةن ِمسيح الميد السا قاله م تطبيق علىنريصو ح نحنهْل ..؟؟الال للم للمةِِة بالنسب بالنسب كمؤمنين كمؤمنينوقفناوقفناا ما ممم: : اًاًسساِماِمخَخَ 
؟الالم. يقِديقِد   ال ال::نصحنا بقوله فلقدررأح أح ددأن أن ي خِدخِد يممسي سي دينندي..ألنه ألنه إم ا أا أ إمنني بِغبِغ يضضالو اِحاِح الوددوي حِِح ويباآل اآلب خرخرأو أو ي ي الزمالزمالو اِحاِح الودد  

ويحتقراآل اآلويحتقر خرخر..ال تقدر ال تقدر ونونأن تخِد تخِد أن ماَهللاَهللاوا وا موالم َللقد قا و.!!اَلاَل والمبولس  الرتيموثاوسِه لتلميِذولس : ألنألنم م ححببة المال ال ة الم
 اهللا  اهللا اناننسنسا إا إ ي ينتَنتَا أا أ وأم وأم..اع كثيرٍةاع كثيرٍةم بأوجم بأوجههنفسنفسان وطعنوا أان وطعنوا أيميمن اإلن اإل ضلوا ع ضلوا عمم قو قو الذى إذ ابتغاه الذى إذ ابتغاه..ورور الشر الشر لكّل لكّلأصٌلأصٌل

 ٤.ةةاعاعدد والو والوررببة والصة والصحبحب والم والمانانيميمى واإلى واإل والتقو والتقوع البرع البر هذا واتب هذا واتبنن ِم ِمببهرهرفافا
 

 سالنَا كمؤمنين : : اًاًسساِداِدسود أفعدا رالنَا كمؤمنين مود أفعدا رمإذا صشّ شّااادفنَادفنَإذا ص رِم ِمر نناألشر الشّ نقابُل هْل..؟؟ارار األشر هْل.؟ر بالشّر ننتقم  
  اعاع ج ج إن إن..رر بالخي بالخيالشّرالشّر  غلبغلب ي ي بْل بْلالشّرالشّر  ههغلبغلبيي  الال ..ادِة الروح القدس الساكن فيِه الروحى يحيا بقيؤمن الم إن..؟انَألنفِس

ععددووههأطع أطع ممهوإ وإ..ه ننع شَشَطِِط عسقاه اء . سقاهليتنا نقوُل..إخوتى األحب م عإرمي اشفِناشفِن :ا النبىى يااى ي  ررب٥.ىى فأشفَ فأشفَب 
 

 سهْلهْل  ::اًاًابعابعسنحن نحن ننم ننم و فى حياتنَاتنَو فى حيا الرا الروحيأ..؟؟ نمواً ملحوظاً نمواً ملحوظاًةِِةوحي ا نزاُلو ماننا األولىرحلِت فى ماإليم ِمن ولم  
نتقدمب عيقوُل.؟د بطرس الر ٍة :ولسذموكّل م دسوالح اءيوا كّل خُبٍث وكّل مكر والرحٍةاطرذموكّل م دسوالح اءيوا كّل خُبٍث وكّل مكر والرحولودين .. .. اطرولودين وكأطفال موكأطفال م

   ولكن ولكنكمكم ثباِت ثباِتنن فتسقطوا ِم فتسقطوا ِماِءاِءديديالل األرالل األروا بضوا بض تنقاد تنقاد أن أنننوا ِموا ِماحترساحترس : ويقوُل.اآلن اشتهوا اللبن العقلى لكى تنموا بِهاآلن اشتهوا اللبن العقلى لكى تنموا بِه
انموا فى الِنوا فى الِنانمععمةِِةموفى م وفى م عرفِةرفِةعر ر باانَنَبوم خلصنَخلصنَ وما يا يسسوعوعالم سيحسيح الم..ال إن كنيسفُة ة الناميدة   قلب اِهللاهى هسروم

   جهتكم جهتكمنن حين ِم حين ِم كّل كّل اَهللا اَهللا نشكر نشكرينبغى أنينبغى أن: الونيكى تسنىؤِم إلى مالثانيِة التِه فى رسولسالر  بولس يقوُل..القديسين
أيأيها اإلا اإلهخوةةخو  كمكما يحقّحقّا ي..ألن إ إ ألن يميمانكم يانكم ينمو كثيراًو كثيراًنموم وم ححبِمن ِمن واحٍد واحٍدة كّلة كّلب كم جميعاًميعاًكم جب ب عضعضكم لبكم لبععض تزداد٦.ض تزداد  
 

ا  م كّلنأ ِمر لنب..ا على ذلكعيننَوح اهللا ي رتَ لي..ا؟ المتحان أنفسنٍَةاج فى حلسنا حقاًأو: عزيزى القارئ 
يطُلعونَ نملنثِمووحى ا الررلم ِدجِهِم اس.. أدعأوك خى أنترفع قلبك صلياً مىِع م :انَأبا السمأ..اوى شكرك ينا م 
فع أر.. كواعيِد بمسكاًتم مكِدج لمر واثِمونم أن هبنى أ..ِةانيج الممتكنعب ا من غمرتنىي ك أشكر..ببتنى فضالًحأ

ارصوع البسم يالتى فى اس .. ابتكاواثقاً ِمن استجي تَ بقولكدعو نم :نال أخْم قبْل إلىخَ ي هارجاًرج. 
  

 : فى ذلكالة أو غيرها ستجدس الراع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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  ٥: ١٧   ،        سفر إرميا           ٢٢: ١٠ سفر األمثال ١
       ٢٦: ١٦ متىإنجيل ،    ١٩: ١٥ & ٩: ٢ إلى مؤمنى كورنثوس  األولىرسولرسالة بولس ال ،      ١٦: ١١الرسالة إلى العبرانيين  ٢

                     ١٢: ٣  الثانية الرسولبطرسرسالة        ،                ٨ :٣ فيلبىرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ، 
  ١٨ - ١٤: ٦ى مؤمنى كورنثوس الثانية إل  ،     ٣٣: ١٥ إلى مؤمنى كورنثوس  األولىرسالة بولس الرسول ٣
    ١١ – ٩: ٦ تيموثاوس إلى ألولىرسالة بولس الرسول ا                     ،                    ٣٤ – ٢٤: ٦ متىإنجيل  ٤
        ٢١ – ١٧: ١٢ روميةرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٥
  ٣: ١الرسول الثانية إلى مؤمنى تسالونيكى  رسالة بولس ، ١٧: ٣ ة الثاني الرسولبطرسرسالة  ، ١ :٢  األولى الرسولبطرسرسالة  ٦
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