
 ١٩٣سـالة لرا
 

أليأليسسالع شَشَ العررة قدة قدطه طه رواوار .. ..فأيفأينالِت الِتن سسعة؟ة؟ع  
 

(Arabic – Were not all ten cleansed? Where are the other nine?) 
 

 ة؟ة؟ععسس الِت الِتننفأيفأي.. .. واوارر طه طهة قدة قدررشَشَ الع العسسأليألي :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح  إنجيل لوقاوِمنحاألص ِمنالسشَابع عأراأل  نقرعاد الخَد اِمِمنشَس عاِستَال إلى رشَع عر  : 
 

 "اِحفونْ ِمدهملم نّأأى ا رِف شُهىر جعي مد اَهللاجبص ٍتوظيم ع. خَوعلى و رنْ ِعِهِهجرجلد وعسي ى 
 رجع ين مدوج ي ألم.؟ةعس الِتنيأ ف.؟وار طهة قدرشَ العسي أل: وقاَلوعس يابجأ ف.اًرياِم سانوكَ . لهراًاِكشَ
ليِطعىم غَ ِهللاداًج ي؟س الجنْريِب هذا الغَر. قاَل ثم له :قم و إ .ضامانُيمخَك لص١."ك 
 

  استقبلهٍةي إلى قرٌلاِخ دوا ه وفيم.ل والجليِةراِم السِطسى و ِفجتازاً مشليم إلى أور ذاهباًوعس يبالر انكَ 
شَعركَالة رج انوا مصابينبم رض البرهذا  .صحسبم ا جبإنجيل لوقا األاء صحابعاح الس شَرو. عوقفوا ِم لقدن 
عيٍدبذِل ألن كالم بتلى بِه  اللعينضرالم نَجساً كان رعتبِفي ى العريض بِهو . القديمِدهِة الماسِلنَجيلز مهأن ي زل نع

عاِدنأفر ِهرِت أسوع كلِّن الم عجتم .فإذا اقتربأح دهمنْ ِمٍداِح إلى وهم..  كانيصخُراألب رِفص ى وِهِهجلي ِعبدهنْ عه 
نَ: حاًاِئصنَ!. جسذِل ِل!.جسكَك انم قرهى مكَ ِفمنان مخَزلع ارجِةدينَ المِت حتى يفَ ِشماؤهوال.م  يسمحله مبالر وع ج

إلى بوِتيهم.أو التع امل معذويهم .ِق حتى ياِه الكَرأنّن هقد اَل زنْ عهما كَ ماننَ يجسه٢.م 
 

 !.انَمح ارمعِلم ا يوعسي ا ي:لين قاِئمهاتَوأصوا  رفع.وعس يب الررص بالبونابص المةرشَأى الع رين ِح 
 عج رىِف شُهأى أنّا ر لممهنْ ِمداِحوف .وار طهقوننطِل مما ه وفيم.ِةنَهلكَ ِلوا أنفسكموا وأرب اذه:م له وقاَلهم إليظرفنَ
يمجاَهللاد بص ٍتووخَ.ظيم ع رعلى و نْ ِعِهِهجرجل دوعسي راًاِك شَىوكَ. له اناِم ساًري.فأج ابي سوقاَلوع :ألي س 

شَالعرة قدطه ؟وار.فأي الِتن س؟ةع.ألم ي وجدم ني رجعلي ِطعىم غَ ِهللاداًج ي؟ الجنسريِب هذا الغَر.قاَل ثم له  :قم 
  أن كثيرينا لنَحتِض ي.اِءفَة الشِّمعوا بِنع تمتَ الذينِةرشَ هؤالء العِةى قص ِفوبالتأمل . خلصك قدانك إيم.وامض

يتمتعونبإح اِهللااِتانَس علي لِك.هم نِمداًاِح و نشَ عن تقديرةرسعلى أح .ه الِذو ى يى ِمِطعنميم قلبِه صالم جِهللاد  
 نإ. ةديأباة يحو ِةينونَ الدناة ِمونجاه طاي خَن ِمالصاً خَاُل ينَإيماِنِهان وبنور اإليم ِله قلبحى يفتَ الِذو هداِح الوكوذِل

اباِهللان ج اءم تجداًسكى ي ظهرم حة اآلِببالس ماوى شَرالب نف لنَا نَحيتمجدويتع ظم نضيفُا  لسنَ.انَالِصا وخَنَاِنبإيم 
مداًجوع ة ِلظمِهالِلج.فه فُِِلاِم الكَو ى مِهِدجلِك.ِهظمِت وع كّلن م ني دركم بتَحالفاِئه قة ال يسعهإال تم جيد٣.ِهِم اس 
 

 جأ: فر التكوين بِساءخلقنَ اَهللان ا على صِهِتوروج بِساء لذاِت: فر األمثال قولهى مبِنع ى آدم.قد ي صور 
  إن.بِهِذوا بكَعد وانخَ اِهللاِةور صويِهبتشْ اءو وحم آدعد خَلقد .هنْ عِدع بالبمهعقِن ليشَديد الِعقاب  اَهللا أنطاِة للخُبليسإ
محأشَمُل تشْة اِهللاب األشْر رار وأباألر بارر. والكتابالم قدفُكِش يسع اِهللا قلِبن وع مق مِهبِتحوأن أح انَضتنتِظه ر 

 ى خلقهان الِذنساء اإلفد ِلحيد الون االبم دذَل بقد اوىم الساآلبو .هص ليقتِنبليسإ هأتاه اٌلض ئاِطالخَإن  .اّل ضكّل
وأحبه.ي ريدأن ستَ يردم ا اغتصبإ هِخ ببليسهذا .ِهاِعد هو ى الِذقّالحعِل ينهالكتاب الم قدن اِهللاس عو هوأن لذاته  

مبِنع ى آدى الِذم خلقهذِل ِل.ِهورِت على صكافتد اهوأع دله الح اةَيِهى ملكوِتة ِف األبديِد األب٤.ى 
 

 إن ماِتعتقدشَ البتختلفةر الم وِنهميع نع جبحتعِلى  الِذقّ الحكِلنه ة اِهللامقةاِد الص. فليتْس السماء دار 
حفوظاٍتمِض وتْعإلجالتٌ ِسا فيه حاء أخْصأخْجالتٌ وِس.رشَطاء الب ِلىر لحِلاِتنَس لذينتفضلوا بع مل الحاِتنَس. 
لماُهللاخلقْ ي الس ماءلي جاعلهكَ مدسة بأجة ٍةهزاسبح.خُ يِفتزن ى بخَهاِضع انَطايا وما وشُاصينَعرنَورا وتعدى  وِف.ااتنَي

                                                
          لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                                     ١٩ – ١٥: ١٧ إنجيل لوقا ١
  ١٩ – ١١: ١٧ إنجيل لوقا ٢
  ٤: ٢                 ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنىأفسس ٨: ٥ بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  رسالة٣
   ٧ – ١: ١٥ إنجيل لوقا         ،        ٣١: ٨     ،    ِسفر األمثال ٢٧: ١ ِسفر التكوين ٤
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بِضعرا اآلخَه أصوا وصلواتنَنَامِم و.ادقاتنَا وصيزِل مالقٌ ِعانثقاَلِم حتى يزنِمِة الذر نأع ى غَا الِتنَاِلما شَالبيتهر 
وِعوإثم صاني.ِليُل والو متْانَ كَنح نَساتهلي تْسى اِفكَر ال بالقدذِهليبنِهيئاِت س .اَهللاإن  دبرذ األنْ مزل تدبيرهاِل الصح 

ذِهليبنَيئاِت سانّا ع.و نَعليا أننقر نَر حننَ ها على األرنقبَلض أن تد بيرهاِل الصِمح بِنناَلنَ ِل.انَ أجِلن عغُِهِتم اناًفر 
س قد المتاِب بالِكعلن المقّ الحقبْلنَ ِل.انَيئاِت سنبذِها لينَاِتنَس حرنتِظ ونَهبير تدرفض نَ أو.يدة مجةدياة أبيح ووتبريراً

  ١.ا شكرنَصاِل خَمينقد م.ِهِتبح م صليِبدنْا ِعنَوِهج على ورخُنَو .اانَطايص خَر بن ِماءفَ ِشاَلننَِل
 

 وِعظِة على الجبالما متى البشيرلهجس قاَل. بإنجيِلِه بل وقدالر بي سأأفكونوا فكونوا ": وعنتماِماِم كَ كَنتملينكَ كَلين مأأا ا منأأ  نبباكماكم  
ى ا ِفهجدة نَاب اإلج إن.؟نح نَذله نبوٍدهجال بمم على الكَوَلصا الح لنَرتيسي  فهْل."لٌٌلاِماِم كَ كَوو ه هاِتاِتوومم الس السىى ِف ِفىىالِذالِذ
  ىى ِف ِفىىدِِدبب األ األهِِهدِِدججلى ملى مإإا ا انَانَعع د دىى الِذ الِذةٍٍةممعع ِن ِن كلِّ كلِّلهلهإإوو": ا فيه األولى يقوُلِهالِت برسوُلس الرطرسا بنَا إليهجهو ياٍتمكِل
المالمسيح يسيح يسسوعوع..ب ب ععددمما تألما تألمتمتمي سيراًسيراً يه ه ووي كِمكِم يلكملكموي وي ثبتكمثبتكموي وي قويكمقويكموي مِكمِك وينكمنكم" .الكَإن ال ِهللامو حدواُهللا. ها كَريدنَ ياملين. 

ى نَى الحقيِقاِعوالسحالكَو مِهال عليأن ى إلى اِهللاأِت يلي عرفهالم عةرفة الحقيقي.فه وم صدالكَر ال موهالِذو النَكِمى ي. 
 َل يكِم أنر قاِدهدح وَلاِمكَ ال الرب إن.ِهال بذاِتمول إلى الكَص على الوراً قاِده نفسان اإلنسعتبر ي أناقِةم الحنوِم

النقصى كّلالِش ويع بي.م ا حثَدنَ أن جتْحاتُفَ فلسر ِفشَ البالح أخْى إصرشَالق الب.ا نَ ومجتْحع لومأو هبحاثه 
ر ظهان لينسإل ِلارجىل خَ شكطاِءعإى  إال ِفذيِبالح والتهص اإلاِتسؤس مح تنج لم.وجعاج الموجى تقويم اعِف

حاًاِلصراً قاِد.هذباً معلى تمثيل الد ور أماماِهشَ الموالشّدين ِمر ناِم كَِهِلاِخ دن.س رعانم ا يطحطفو على الس.ا م 
حثَدخَ أن رِمج نالس جون أحدى اإلترِفح مجرنبيالًاناًام إنس ولو ى فيِه قضم عر ظمم٢.الع  
 

مل عب الِة الفعِةي الح اِهللاِةم طريق كِلنع ه قلبارإذا استنَ ٍةديد جٍةبطبيع ديداً جاناً إنسصبحي اررشْ األرشَأ نإ 
الرو . فيهسوح القديصُلحكّلوقُى يف الِذلِمكاَال  اِهللاالم على س و.قل ع يعلى صُلح رقربِهبلة اِم كٍَةاحم اِهللان  
 اُلنَيومن يأِتى إليِه  ."كمْكمْريحريحأأا ا ال وأنَال وأنَممى األحى األحثقيِلثقيِلالال و وبينبينتعتع الم المميعميعا جا ج ي يلىلىإإا ا الوالوتعتع": الً قاِئِهليى إ نأِتونا أنعد يىالِذ
  ككهِلهِليي   ال الىىكَكَ ِل ِلحيدحيد الو الوههنَنَ اب ابلََلذَذَ حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببهكذا أحهكذا أح" : مكتوب.ىِد األبالِك الهنِمو جنْي و.وح النفس والراءفَِش

 حيد الون االباء جكذِل ِل.ِةطي الخَوِدى قيقى ِفب نَ أنضيِهري  ال اَهللا إن."ةةاة األبدياة األبدييي الح الح له له تكون تكون بْل بْل بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م مكلُّكلُّ
ليحرانَر.مكتوب : "إنإنح ح ررركمركماالب االب نفبال فبالن حقيقِةقيقِةحتكونون تكونون أح أح رنَنّإ ."اراارارا أضِمفَع ننخِل أن صوأ انَ أنفس نبرراه. 
 قٍةبِث ِهِتمعش ِنر إلى عارعنسورير الص والتبلخَ ِلبير اِهللاة تد قيمرقدا نفليتنَ .خلصنَا ليه نفس اِهللان ابم قدكذِلِل

 ادعف ِهِصر بنى ِمِف شُى الِذرىاِم الس ذلكثَل ِمالص الخَِةمع على ِنُلصحنَسفإذا أتينَا بانِكسار وخُشُوع إليِه  .انيمإو
يمجوخَ . اَهللادرعلى و نْ ِعهِهجرجلد ىالر بوعسافيِه شَ ي ض: فقاَل لهوام قم .خلصك قد انكإيم.  ألقدطىع 

زمالِتالؤه سةعظه ورهم لو ميمجا ليتنَ.. وا اهللادنكرسالح اةَي هماس جدينممم قدمينكّل له س وٍدجوتس ِعبيح وب٣.ٍةاد  
 

 كتَ لقدبشير لوقا البأن داًاِح و جاءلي مجاَهللاد .  الِتإنسعة عادلفِضوا متَ ِمينع الدو .انيبجهل أضوا على اع
 راًاِك شَِه رجليدنْ ِعهِه على وجر وخَ قلبارس بانِكوعس إلى يعجفر رىاِمالس اأم .ةطي عظم أعن ِممهصيب نَهمِسفأن
فإله ذا بالربي سيقوُلوع له  :"قموو  قمامضضام..إيم إيم انكانكقد قد خلص خلص كك".واح سعلى الِترتاه سِةع.فَالوا ِش نَ لقداء أجِهاِدسإذ م 

طهوا ِمرنب رص الجِدس.وح رموا أنفسهِمم اِءفَ ِشنأر اِحوالص نفوِس وخَهمِمهم نب ص الخَرِةطي.م ا أتخيلهأن  
ك ارب المِهِصخْ شَنالوا ِمنَ لي.مهانَ إيمعلنينوا معروا وأسم نِدملعلهو .مها فاتَ بممهبرخْ ليهمليإ عج ررىاِم السكذِل
   ٤.اوىم الساآلِبان ضحأ إلى مهعيد لين أغلى ثمعاًاِف دىهنتَ إلى الممهب أحلقد .ةدياة أبي وحريراً وتبالصاًخَ
 

ى يتِن وفدكِتورى على صخلقتِن.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
نبأغلى ثم.تُ لسشُقبْل ا .قاًستِح مقلبى إلهىكر  نا ميحقاقاًى اسِتطيتِن أعبالد ِمسفوِكم الم ى على صليِب أجِلن 

الجثةلج.ِظ أعماس مكي َا مقبلتِنن ى والصاًى خَهبتِنووح اةّيأب ةدي.ه ى ِحِنبو ةكمألِناموِحى برك را ىبم ألخدمك 
 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق وعِدك متِكالّ على الباريسوع ِفى اسم أرفع صالِتى ..حييتُ

   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٨ – ١٢: ١ سفر إشعياء ١
   ١٠: ٥األولى   ،    رسالة بطرس الرسول       ٤٨: ٥ إنجيل متى ٢
    ٣٦: ٨ &١٦: ٣إنجيل يوحنا       ،    ٢٨: ١١إنجيل متى  ٣
             ٢٠ – ١٨: ١                       ،     رسالة بطرس الرسول األولى ١٧ – ١٦: ١٢ الرسالة إلى العبرانيين ٤
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