
الر٣٨ـالة س    
 

بررككــ الشُ الشُركاتُركاتُب  
 

(Arabic - The blessings of praise) 

 
   كركرــ الشُ الشُركاتُركاتُبب: وع حديثنَا اليوم عنضوم: أحباِئى

 

 .رشَ عساِد والسرشَ عساِمن الخَيددأ العقر نَرشَابع عاح السحصِمن إنجيل لوقا األو
  

  ""فواحاحفودِمنِْمنْ  دههمملم لم ا رأى أنّأى أنّا رهفِِف شُ شُهىىر ر ججععي ي ممججداَهللاَهللا  دبص بص وتٍٍتوع وخَ وخَ....ظيمظيم ع رر  على وجنْنْ ِع ِعهِههِهعلى وجدد  
رجليراًراًاِكاِك شَ شَهِِهرجليله له ....وكان وكان س اِماِم سري١.""ااري 

 
 البرصداء عند اليهود  ألن المريض بهذا الداءكانت تزداد خطورته فى العهد القديم و.. خطيركان ي عتبر 

ماكن  حيث تتوفر األدنالمو  القرى سائر الناس عند أطراف عناألبرص  عزل ويلزم.. موسى شريعِة حسبنَِجساً
دخول القرية  أو ة المارنقتراب ِم اال على المرضى بالبرصكان محظوراًو ..يختلطون بغيرهم المهجورة حتى ال

زلة عن المجتمع  العِمن ص األبركانت معاناة و..ذويهمِمن قتراب أو التعامل مع اآلخرين أو حتى االأو المدينة 
  . نَِجساًعتبر يصر أبس يلممن ف.. أشد تكن لم المرض إنِمن معاناته تعادُل

 

 وفى مشَعجزة شفاء العرجال ةرالم رضاأل بإنجيل لوقا  المذكورةصى بالبرصحابعاح الس شَعكان ..ر 
السيدالم ِه فى طريِقسيحإلى أور شليمجتازاً مفى و ط السالِح لذا ن..رة والجليلاِمسظ أنداًاِح و ِمن شَالعِةر 

ى بالبضرصالمهؤالء  ..كان سامرياً رالطريق المؤدى  سمعوا عن يسوع الناصرى صانع المعجزات أنه مجتاز
 م شاخصة إلى كّلعد وعيونه بِمنكانوا يتطلعون  لذلكهم ِمنْ  قريباًه سيعبرلتهم أنّ وص األنباءما تكون رب..إليهم

 ..""ناناممححعلم ارعلم ارمم  يسوع يايسوع يا  يايا"" : قائليناتهمصوأ رفعوا ين مقتربالتالميذ و يسوعحوا الرب فلما لم..عابر للطريق
إليماِن إليماِنستجابوا لقولِهستجابوا لقولِهفافا"".. .. ""ذهبوا أروا أنفسكم للكهنِةذهبوا أروا أنفسكم للكهنِةاا"": هم ل وقاَلفنظر هم بقدهِِهرِترِتهم بقدوس وس لطان كلمتِِتلطان كلمه فتحركواركواه فتح""..      

  

انهم يمإل هم المعزول عن القرية ولكنوا مكانَترك ي أن المرضى بالبرصرجال شَرِةللعجوز كان ي ما 
نطلقواا ِهِتلطان كلمبس..وفيما ه ممنطلقون طه وار!.ِه عند شفاِئ كان األبرصإلى ا يذهب لكاهن ليتأكد ِه شفاِئِمن 

من بف ِهِصرِه إلى بيِت فى العودِة له الحقّبذلك يكونلي مارسك كاملة حقوقه جال  عنعزلمن غير إنسان أىعمتم.. 
ويالعدد الرابع عشرجل س شَرابع عاح السحأنّأنّ"" لوقا البشير باألصهم فيما ههم فيما هممم م نطلقون طهنطلقون طهرواوار"".. فومِمنْه اِحدا  لم

 ذلك األبرص كان .. شاِكراً لهسوععلى وجهِه عند رجلى الرب ي يمجد اهللا بصوٍت عظيم وخر عج رىِفه شُرأى أنّ
االذى ناَل ِشفاءوحنّا األصحاح الرابعوحسب ما جا. . ساِمريدن ا�َ�ن ا�َ�أأ"": ء بإنجيل ي

د��ُ � ��ِ��ِ� ا�ّ� ا�ّ��
َن�
َن��ِ���ِ� � ُ����َ��َ�""

٢ 
 

 أسرععة عائدين التس ا اعلنولي وا ةهنَلكأمامو.. أطهاراًأنّهم صار  شَأنّهم ال شكهدوا أمميع أام الجني سوع 
 ِةهنَالك تأكد أن بعدو .. بذلكوعس يبهم الرر أمعندمانطالقهم  لحظة ا تحققتْعجزةَ الم وأنهم شفاِئر ِس هومسيحال
هم حابوأص مذويه مستقبلها  أنؤكِد المنِم و..صربروا ِمن ال بأنّهم طه فرحينهموِتي إلى بواذهب م طهروا أنهنِم

 ذلك عة عندسة الِت قصنتهتْ وا.. كالمعتادهماِت بحيونعستمِتوا ياحرد ذلك ع ب..مهاء أحب بِهاءاألحب ستقبُلي  مابأجمَل
الحدا العاِش أمر اِمالسرىالغريب ِظ الجنس الذى حأقراِنِه فاء وتطهير ك بِشىعةالتس..تنتِه فلم قص تهب عد. 

 

فواِحد ِمنْهم لما رأى أنّه شِفى رجع يمجد اهللا بصوٍت فواِحد ِمنْهم لما رأى أنّه شِفى رجع يمجد اهللا بصوٍت "": ات الكلمفى بشارِتِه ِتلك جُلس البشير يلوقاإن  
 خطر يلمو هللا جداًعطوا م ي يفكروا أنعة لمالتس إن ..""على وجهِه عند رجليِه شاِكراً له وكان ساِمرياعلى وجهِه عند رجليِه شاِكراً له وكان ساِمريا  ررعظيم وخَعظيم وخَ

على بالهم أنِلاًموا شكر يقد منشفاهم وطه رم هِمنب ِصرف ..همراء ِتبإجلكالم ة عجزصار لهم قُّالحفى الع ِة إلى ود
وِتهميب ..نسوا أنعطوا  يالمفاه!..  هللاجدواأس!.شغلته م العطية عن عطيهام.!ركة الشفاء واكتفوا بها نالوا ب.! 

                                                
  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                  ،            ١٦ – ١٥: ١٧إنجيل لوقا  ١
  ٩: ٤إنجيل يوحنّا  ٢
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..  أبديتهمم عننياهم دشغلته ..البشرة غالبييمثلون  التسعة هؤالءإن  !.ىظمعركة  بضاعت ِمنْهملقد  
ر أمر خالِصشغلتهم عن تعظيم وتمجيد من خلقهم على صم ِمهم وإنقاذِهورته ودبنعاشَ لقد!. الهالك األبدى  

التسم السابقة يتطلعون إلى شفاِءعة حياتهالج وتطهيراًلقد  وِدس ما  ..نالوا ِشفاءِه بخلِددارالذى م أنرخوا إليه  ص
متضكان.. هماِد أجِسِءعين لشفاراألحر ى بهم أنرخوا إليِه يص متضأيضا همعين لشفاء أرواِحر..أم ا السامرى 

غريبِفه شُا رأى أنّ الجنس لمىر جعي مجاَهللاد  ظيم وخروٍت عبص ِه شاِكراً لهرجلي هِه عندداً هللاعلى وججمم .!   
 

 يسوع وعة يهوداًكان التسِه قد جاء لخاصِت  المسيح..أم ا السامرىماو الجنس  فغريب ِمكان ِه خاصِتن.. 
 ِمنأصبح وبذلك   اهللاخله ملكوتَأد  مكتسباً وأعطاه حقاً السيد المسيح ِمنساناًح اسِت ناَل السامرىفعلهولكن الذى 

 بركة كتسب لذلك ا له يسوع شاكراً الربجلى ر على وجهه عند هللا وخرداًجطى م وأع الساِمرى جاءلقد .!ِهخاصِت
خطاياه  ِمن راًبر مِهِصر بن ِمراًطه مِهيِت إلى بعجرف .."" خلصك خلصك إيمانك إيمانك.... وامض وامضقمقم"" :ب له الر قاَللقد ..أعظم

 ١!.سيحة السيد المعتبرين خاص فى الوقت الذى حرم التسعة أنفسهم ِمن بركِة الخالص وهم ِمن المِهآثاِمو
 

حسنَاً  .. بها مرموقنشاط ملحوظله و ة بالكنيسةويض له ع وتكون..سيحى م فى بيٍتءر ينشأ المأن حسنَاً 
أني صلى ويصومما..ال يكفىوحده   هذا ولكننتظام المقدس با ويقرأ الكتاب  لمتكن للم رباهللاة ء عالقة شخصي 

اهتمام   دونثم تركوههم اِد أجس للتسعة الذين نالوا شفاء عتاباًم يقد يسوع الربإن. .حقيقية به مبنية على معرفة
 .""!؟ التسعة التسعةننوا فأيوا فأيهرهرة قد طة قد طررشَشَ الع العأليسأليس"" : يسوع متألماً الربيتساءُللذلك . .بواجٍب كان مفروضاً عليهم مراعاته

 

ليتنا  ..دى وال تعصفهى ال تح ااؤهصإحاٌل مح. !؟ؤهاإحصا مكننا هل ي. الرب علينا؟تذكر إحساناِتنهل  
 م شكراًقدليتنا ن ..  من أجلنا على صليب الجلجثةالذى سِفك رِها الطمالد ينَا لو نَسر عليناا ع..هاتذكرنحاول أن ن

د أرسل االبن بق ف.. وعلى محبته العجيبة لنا نحن الخطاة عليناِه وإحساِنِه أجل جوِدن هللا ِم ومجداً وسجوداًوحمداً
 ِهن صنيِعس هللا لح وشكراًموا مجداً يأتوا ليقد إذ لم!..؟عةالتس  وقع فيهكان خطأ فادحاًأوليس ذلك  ..ينادالوحيد ليفت

معفلنتحذر نحن.؟مه .. ليتنا نراجعأنفس ذواتنا على كّلنا ونحاسب إح سان لمنقدم هللا شكراً عنه ..ليتنا ند رب 
الو. .ِهنعتاد الشكر الدائم لجالِلحتى نا أنفس ى حسناِتننسذكرها  ن علينا بْل الرب٢.ين حكل ه عليهاونَشكر  

 

 ن يسوع ِمالرب علىوا ف تعر الذيند المسجونينخوة المؤمنين بزيارة ألح أحد اإلع مقمتُ منذ أسبوعين 
 .. المسجونذلكزيارة  بالسماحختص  الضابط المطلبنا ِمن السجن  إلىا وصلنا ولم..اً مسيحي يكنلمف  قريٍبوقٍت

نا نا فجاءستدعاه الضابط لمقابلِتعداء حينما اا س كنّ وكم.. ذلك اليومنا سنأتى لزيارته يعلم أنّ المسجونذلك  يكنلمو
  أند أو: بالقولبادرناي  بعد الصالة فاذا به..هللالشكر  نبدأ بتقديم  أن طلبتُنا معاًلس وعندما ج..سه المقد كتابيحمُل
أعرقلبى يففكم بأن ولستُ.. بشكر عميق إللهىيض أ بِه اً كالم أجدىشكربنى إياها  ربة وهطيع أعظم يناسب.. 

بِه قلبىه فسالم إنّ.يفيض ى وإنجينا هنا ولكنّ كنت سى أتمتعبح كثيرين خَ أعرفُيٍةر ارجالس جن محرنها ِمومين.  
 

  استجابة  اختبرتُإنِّى" :قالثمرى من ذنوبىفهو  لصالتى الربزوجتى اطبتُ خَلقد..  مخلصى ومحر 
 ..رتىات أساحتياج ردب ي أن قلبى إلى اهللا وسألتهرفعتُفة ها تعانى ضائقة مالي أنّعرفتُبالتليفون هذا األسبوع و

  فهو راعى للربكراً ش..رامي  على ما شىٍء كّل فأجابتنى أن..ها أحواِلنألتها ع وسبها لتُتصوفى اليوم التالى ا
 لن ..ب أنفسنا بعيدين عن الردة ونحنتعبة م مسيحي بيئٍةن ِم نكون أنجدينا نفعاً يلن. ."يعوزنى إلى شىء الذى ال

جدينا نفعاًيأن نكتفى بإحسان زمنى  وىنيبِه وننشغُلد هم عة الذين أضاعوا على أنفِس كالتساإلحسان ٣.األبدى  
 

 ..ديدةفهى ع ك وإحساناِتالجزيلة  أجل عطاياكنك ِمأشكر.. أبانا السماوى:  معى أخى أن تصلىدعوكأ 
ها أنا آتى إليك ومسأعيشَرتى أن إنِّى  .. بقربكآتى إليك ممالداًج ِمسساجداًك عند قد ى قبل سجودىاف ..ميكرب..  

خلصى  صالتى فى اسم يسوعأرفعو ..مثقتى فى والصادقكِدع  نقبْل: قلتَ يا مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه . 
 

  :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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   ١٣ – ١١: ١إنجيل يوحنا  ١
 ٥ - ١: ١٠٣ر المزامير            ،           سف رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى٢
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