
ـالة الر٢٠١س 
 

ا قاَل هوإنّما قاَل هوإنّممتِحنَهذا ليمتِحنَهذا لي  
 

(Arabic - Jesus asked Philip to test him.) 
 

 ههنَنَمتِحمتِحذا ليذا لي ه ها قالََا قالََمموإنّوإنّ :ضوعهحديثنَا اليوم مو.. أحبائى
 

إنجيل ي وِمننا األوحصحاِداح السس نقرأ العدداِمن الخَيسساِد والس: 
 

 "فرفعي وسعع ونَِهيني ظرأن ج مقبٌلعاً كثيراً مفقاَلِه إلي لفيلب ِمس نأي نبتَن اعوإنّ.  هؤالءأكَل خبزاً ليا م
 ١."فعَل ي أنعزِمو ما ه مو علم هه ألنّهنَمتِح هذا ليقاَل

 

ان متح اِةم كِلنا ِم هنَنيِهعا نَ وم.سقدلم االكتاِبب هكر ِذاءان جمتح اَل أو هواهيمربكان امتحان الرب إل 
و اهختباِهللاار َلع ِهِدبن ؤِم المالمتمسك بووِدعالر ل بةتزكي قاَل .ِهاِنإيمد اود النبى فى مورِهزماِد الحشَى عر: "الرالربب  
يمتِحمتِحيننالص الص ديقَيقَد". اوبسفر إرمياألص عاح التاِسحم كتوب :"لذلكهكذا قاَل هكذا قاَللذلك ر ر ببالج نقيهنقيههأنذا أهأنذا أ"  ::نوِدنوِد الجمحِِحمتمت وأ وأمنهنهمم" .

اوبسفر زكرياألص اح الثاِلحشَث عقوُلي ر الرب: "وأمحِِحوأمصصههممكم كم حص الِفص الِفحضمتِحمتِح وأ وأةِِةضنهنهممامتح امتح ان الذهبِِبان الذه. ههو يو يددعو و ع
 ن عان االمتحفُى يكِشراناً أخْي وأح.بُ فنطواهيمر كإبعظيماً ِعنْد االمتحانا اننَإيم رظهي اناًيأح ."هها أجيبا أجيبى وأنَى وأنَمِِماساسبب

ضفنا نَفاِتعسبارع ا إلى اِهللافع قلوبنَرلي َلاق .انَقويد اودالنبى فى م زثع وال التاِسورِهمالثينب عاا": ائِة الِمدختبرنِِنختبرى يا ا ى ي
      ٢."اًاًييدِِدى طريقاً أبى طريقاً أبنِِندِِد واه واهلٌٌل باِط باِط طريقٌ طريقٌ فى فى كان كان إن إنظرظرفكارى وانْفكارى وانْأأ  رفْرفْى واعى واعنّنّ قلبى امتِح قلبى امتِحرفْرفْ واع واعاُهللاُهللا

 

 اختار الرإ ببراهيم وأمرهأن ي أترك رضهوع شيرتهوب أبيِهتَي لي ذهإلب ض كَى أرنعانإ  وأطاعبراهيم 
 أباً أو أماً  با أحم.  قلبِه كّلن ِمباهيم الررإب ب أحلقد .انار حن ِمجرا خَة لمنَ سبعينس وسم خَ ابن وكان.اَهللا
سفر التكوين األصحاح باء  جلقدف. ضم األرميع أملج ركة بعلهوج بالر اركهب  لذاب الرن ِم أكثرةبنَابناً أو اأو 

ى ى وِصوِص ي ي لكى لكىفتهفتهررى عى ع ألنّ ألنّ..ضضم األرم األر أم أمميعميع ج ج بِه بِهككتبارتبارة وية وية وقوية وقوية كبيرة كبير أم أم يكون يكوناهيماهيمرروإبوإب":  هذا النصرشَن عالثاِم
بنيِهنيِهبوب ِم ِمهِِهيِتيِت وب ننب ب عهِِهدِِدعأن أن ي ا احفظوا طريقَحفظوا طريقَ ي لرلرببعلي علي مللموا براً وعو. "دالًدالًوا براً وعأحبالر ب إبر فَكشَواهيمله  قلبهتج اهس وم د

وعمإذ قاَلةور الر أخِف أخِفهْلهْل": ب ى عى عنإ إن ببرراهيماهيمم ا فاِعا فاِعا أنَا أنَ مله؟؟له".ِم وسشَ اُهللاع ة إفاعبرِماهيم ن أجل ندينتيالمولكن  
    ٣. جداًم خطيتهتْظم ع فقدسدوم وعمورة ن ع اُهللاعفو لياهيمرب إهددار حر األبن ِمددع دوج ي لمأسفاهوا
 

 بالر انوامتحإلب راح الثاهيمحباألص ىحالو لهجسفر التكوين س ِمن إذ  .اِنى والعشرينمكتوب: "وحثَد 
بعِه هِذداألم الور أن را بمتحإن برقاَل. "اهيمله الر خُخُ" :بذ ابنكذ ابنكوحيد وحيد ككالذى تحب الذى تحب هإ إه سوا واحقَحقَس ذهذهببإلى أر ض ض  إلى أر

المالمريا واا واريصعِِعصددههنَ هنَه اكاكم م ححََررقة على أحدِِدقة على أحالجب ى أقوُلى أقوُلال الِذال الِذ الجبلك لك ".إ فبكر براهيمص احاً وشَبعلى ِحد وأخَارِهم ن ذ إثني
 حذب الماهيمربإ ناكى هنَ ب اُهللا له قاَلىع الِذوِضا الى الما أتيفلم .رقٍةحطباً لم حققَ وشَه ابنَقَحس وإهع مِهاِنلم ِغنِم
ورتبالح طبور إط بابنَحقَس هوو ضعهعلى الم ذبحقَ فوالح طب ثم مد اهيمرإبي دذ الِسخَأ وهكينلي ذبابنَح فنَ هااده 
مالكالر ِمب نالس وقاَلاِءم : اهيمرإب اهيمرفقاَل. إب:فقاَل .نذاأ ه: "ال تمال تمددي ي ددكشَ شَ بِه بِهالم وال تفعْلالم وال تفعْللى الغُلى الغُإإ  ك يىىنّنّ أل أل..ئاًئاًي  

اآلناآلنعلم أأ  تُتُ علمنكاَهللا اَهللاائفٌائفٌ خَ خَنك فلم فلم تم سِِس تمكابنَ ابنَك ككو و حيدحيدككع ىىنِّنِّ ع". لقدج اءِة بسفر التثنياألص حرشَاح الثالث عذا النّ هص :
ألنالر إب لهكممتِح ينكملكى ي هْلعلم تحب ونالر إ بِملهكم كّلن وِم قلوبكم أنفِس كّلن و. كممِت اكانحاِهللاان  

اهيمرإلبأع شَظم هٍةادألن انَ إيمهكان الِذظيماً باِهللا ع ِحى يبأو الدهالذين تقونَ يهوي ونَطيعهإلى الم ٤.ىنته  
   

 يذكروحنّ يا البأنّشير قبَله أن ي جرى الربم عِةجزاع الخَ إشبمبالخَ آالٍفِةس س خُمباتزوالس مكتين جى ر
بينالر بي سوعوفيلب سأح ِه تالميِذد حديثاً امتحفيِهن الر بس فيلب. فقدكتب  يقوُل إنجيلِهب اوحنّي: فرفعي سوع 

                                                        
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع         ،      ٦ – ٥: ٦ إنجيل يوحنا ١
  ٢٤ – ٢٣: ١٣٩  ،   سفر المزامير  ٩: ١٣    ،     سفر زكريا   ٧: ٩         ،        سفر إرميا ٥: ١١ سفر المزامير ٢
   ١٣: ٣، رسالة بولس األولى إلى كورنثوس ٣٩ -٣٧: ٢٢ & ٣٧: ١٠، إنجيل متى ٢٩: ١٩ & ٣٣: ١٨ & ٩-١: ١٢ سفر التكوين ٣
  ١: ١٣  إنجيل يوحنا     ،    ٣: ١٣لتثنية   ،        سفر ا ١٨ – ١: ٢٢سفر التكوين  ٤
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عونَِهيني ظرأن ج مقبٌلعاً كثيراً مفقاَلِه إلي لفيلب مِِم" :سننأي نِِن أينبتاع خُ خُ نبتاع بزاً ليوإنّ وإنّ..؟؟أكل هؤالءأكل هؤالءبزاً لي ما قاَلا قاَلمهذا لي نَنَمتِحمتِح هذا ليهه". 
  ثم.سيراًئاً ي شيمهنْ ِمٍداِح و كّلذَأخُار لي دينَىئتَ بِمزب خُ ال يكفيهم:سلب فيهابأجو. فعَل ي أنعِمز موا ه ملم عو ههألنّ
ا  من ولِك.مكتان وسعير شَِةفَِغة أرسم خَهع مالما غُ هنَ:س بطرانعمو ِس أخُساور أندوه وِه تالميِذن ِمداِح وقاَل

يذ  والتالِميِذ على التالِمعزو وكرفة وشَِغ األروعس يذ وأخَ.ون يتكِئاسعلوا النّ اج:وعس ي فقاَل.؟ هؤالءثِلهذا لِم
أعطوا المتكئين.ِم وكذلك نالس مكتين بقدا شَر مف.وااء ا شَبعرلموا الِكسعموا قاَل لتالميِذِه اجفج معتألوا اثنَوا ومى 
شْعة ِم قفّةَرالِكن لتِْضالتى فر سع لوبا .ن اآلكلينتأمل فيمنستخِلا أنَا قرصد روساً نوجز١:ا فى ثالثةه  
 

 أوالًالًأو : :العالعييننّالطبيعي ّالطبيعي ة ترة ترى المنظونظوى المر ولكنر ولكنع ع ييناإل اإلن يميمان ترى غَى غَان ترييررالم نظورنظور الم.... ال إننؤِممين تَيطلعإلى اِهللاون  
ينَبعاإلى انيم. كت فلقدب بولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِة الثانيِنؤِم إلى منثوسى كوراألص ابعحونَونَ" : يقوُلاح الرححنن  
  انانون إيمون إيموبدوبد" ."ىى ال تر ال ترورور بأم بأمانانيقيقاإلاإل" و هانإن اإليم ."ىىى ال ترى ال تر إلى الِت إلى الِتى بْلى بْلاء التى تراء التى ترييشْشْ إلى األ إلى األاظريناظرين نَ نَررييغَغَ

ال يال يمكنمكنإر إر ضضاؤهاؤه".بد ون إيمان تبدلنَشاِكو ما فى صٍةورر أكب.وي با القِدنَدو الهيرفى ص ٍةورِس نَ.رغَ أصِم كّلى ن 
فيلبسوأندر اوسم بقَا سأن ر أوهفى ع قانَس رد بركِةنْوِع. ليلا الجب ِحِتي سنَ.اد سيا ما سوشَقَب اهدِموه ن 

معاٍتجزأج راها الربوعسي أم امأع ينهم.فاته مأن  ِتنَقوا بألِسنِطيةَ همادشَهاإليم القديرلِهاثق باإلان الو . إإنّه له 
الذى ستحيالِتالم يشَ كّلستطيع ٍءى وال يعسرِه عليأم تعلم ِمنَِل.  رنالقد ِةيسالع اِءذرم ريم التى جتْاءللر ى  ِفب
عس قانَرليل قاِئا الجلة له:لي سله خَم مر.ثم ج للخُتْاء ام قاِئدملة له :"ممههما قاَلا قاَلملكم لكم فافع فافع لوهلوه".لقد كان إيم ا انه
أِخ.ظيماًع ؤِمى الموأخِتن ةنَؤِمى الم :مها مظهتْرِكشْ الملة معةقدوم رةحي.نْا ِع فلهالقِدد ٢. األمثُللُّير الح    
 

 انباًا جينَحنَ يب الرى أنِنع ال يىوِحا الروجنَ نضمدعإن  ....ونونرفوضرفوضا ما مى أننَى أننَعِنعِنا ال يا ال ياننَاننَ إيم إيمفُفُععضض  ::ثانياًثانياً 
ستويا بلنَِدبمنه ف.انّ أكفأ ِمو منه ِه لهِذؤ كفو؟ور األم .ا ِم كفايتنَإناِهللان  .إنالر بي رفُعشَسبقاً كّل م ٍءىانّ ع. 

 ال ِهوِنا بد أننَركند  حينذاك.ورقصو  ضعٍفن ِمانَى نفوِسا ِف منح نَفَ نكتِشان كىمتح االاما أمنَعض يهولكنَ
ان متح ان ِمد القصو هذا ه.ِباِسنَمال قِتوالا فى عالجنَ لي.اطؤون تب درعينس مِهى إلي فنأِت.يئاً شَ نفعَل أنيعستطنَ

الرِه ألوالِدب. مكتوبع ن الربي سوع :"قصقصببة مة مررضضوضفُفُة ال يقِصة ال يقِصوضوفتيلة م وفتيلة م دنَنَخِِخدة ال يإنّ."ئُُئطِفطِفة ال ي هشَ يددكَ الرب 
  لقد.اركب المِهِم الس كلهدج المودع في.ةسكونَ الم بهم ليفتنِهِت بقومهمِدستخْان وي اإليمعفاِء ضعين وي.ةرتخيلما

   ٣.ساورد وأنس فيلب كانمد استخْن منم وِض.نمكتي والسفٍةِغأر ِةسم بالخَاع اآلالِفب إلشْ التالميِذ كّلب الرمداستخْ
 

  التى كانِهاِت آيينهموا بأعر أبصم ألنّه كثيرعم جه تبعلقد ....بِِبعع الشّ الشّوعوع ج جشتدشتد حتى ي حتى يبب الر الر ينتظر ينتظرلملم: : اًاًثالثثالث 
نَيصعها فى المرىض. ِس نَلقدىالج معأنفس همم عهوه وي علمهمبس لطان وليسِة كالكتب. لمي نْ ِمواطلبهاماً طعأكلوا لي 

 وا ه معلم يو هها ألنّ لنثق فى إلهنَ.انَِلاِكشَأ بمفاج ال ي اَهللاعلم أنلنَ .ائعين جمرفهص ي أنارِهعتب فى اعض ي لملكنّهو
مِمزعأن لخَفعَل ي لنَ .ر طالبيِهيقاِدال ا إلهنَعلم أنرأن شْ يبعأر اونَحا بالطعوِحام الرى ال يعسرِه عليأن طِع يم 

أجادنَسا بالطعام المادلكنّ.ى  هي وجهنَ أنظارا إلى ما هوأولى بأن نَحتى  بهِِِِِ نهتم حغَ قبَل طلبِه علىرص رِهي . إن
وعسي بالري اا": الًا قاِئ علينَشيرطلبهللاِِهللا ا اوا أوالً ملكوتَوا أوالً ملكوتَطلبوبر وبر ههِِه وهِذ وهِذهكله كله ا تزا تزادادلكم اا" ." لكمععمملوا ال للطعلوا ال للطعام الببْل بْلدِِداِئاِئام الب   

للطعللطعام الباِقاِقام البى للحياِةاِةى للحياألبدي ةِِة األبدي".قد لكنّ اُهللااننَمتِح ي فعَل  هي أن ِمعزم وا هم علملحّليا حتى نَِلاِكشَ مإنلم نس ا ليتنَ .أله
    ٤.الص الخَِب كالذهع فنلمِبواِئ الشّنا ِمنَا إال لينقيمتحننَ ال يه أنّك ونثقُراب المِهِصخْا فى شَ ثقتنَعضنَ
 

 زيزى القارئع ..ليتكتشترك ى فى ِع متلكالِة الص :انَأبا السماوى..قلبى ي فيضبح ِدموشُك إذ كرك 
دبتَرأم ِمىالِص خَر نخطاي و .ليِباى فى الصالى بِنمتأكرحاأل اِةيبدية فى استحقاق الدسفوِكم المع أ..ن سألكأن  

اختبرِنى يا اُهللا واعرفْ قلبى امتِحنّى واعرفْ أفكارى اختبرِنى يا اُهللا واعرفْ قلبى امتِحنّى واعرفْ أفكارى " .وس فى القدكوِح رَلم عطُل تعٍةائب شَ كّلن ِم قلبىىتنِق
 أنّك اثقاًو ..ار الب المسيحوعسم يالتى فى اس صفع أر."وانْظر إن كان فى طريقٌ باِطٌل واهِدِنى طريقاً أبِدياًوانْظر إن كان فى طريقٌ باِطٌل واهِدِنى طريقاً أبِدياً

ِدكبلع تجيبتس..ي ا منو عبقوِل تَدك :منقبْل يال أخْ إلى رجارجاً خَه. 
 

  :ىتجد ذلك ِفيرها سسالة أو غَ تلك الرإن أردتَ سماع.. أخى القارئ العزيز
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          ٢٧& ١٧: ٣٢سفر إرميا                  ، ٢: ٤٢                                   ،   سفر أيوب ١٥ – ١: ٦ إنجيل يوحنا ١
   ٩: ٥ &٥-٣: ٢ إنجيل يوحنا ،  ٦ -١: ١١  ،   الرسالة إلى العبرانيين  ١٨: ٤إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول الثانية ٢
  ٢٠: ١٢يل متى إنج    ،     ٥: ١٥ إنجيل يوحنا   ،   ٦  – ٤: ٣    &١٦: ٢لثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول ا٣
٤
       ٧: ١األولى  الرسول بطرسرسالة           ،  ٢٧: ٦ جيل يوحناإن          ،      ٣٣: ٦  & ٢٩: ٧يل متى إنج  
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