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سوع هو القيامة واحلياةي  
37-1:11يوحنا   

 سؤال للمناقشة: ما هي أطول رحلة قمت هبا سريًا على األقدام؟
َيا ِمْن قـَْريَِة َمْرَميَ َوَمْراَث ُأْخِتَها.  وََكاَن ِإْنَساٌن َمرِيًضا َوُهَو ِلَعاَزُر، ِمْن بـَْيِت َعنـْ

ا َمرِيًضا، ِهَي الَِّيت َدَهَنِت الرَّبَّ ِبِطيٍب، َوَمَسَحْت رِْجَلْيِه ِبَشْعرَِها. وََكاَنْت َمْرَميُ، الَِّيت َكاَن ِلَعاَزُر َأُخوهَ 
 ».َ�َسيُِّد، ُهَوَذا الَِّذي حتُِبُُّه َمرِيضٌ «فََأْرَسَلِت اُألْخَتاِن ِإلَْيِه قَائَِلَتْنيِ: 

َع َيُسوُع، قَاَل:  ».َألْجِل َجمِْد ِهللا، لِيَـَتَمجََّد اْبُن ِهللا ِبهِ هَذا اْلَمَرُض لَْيَس لِْلَمْوِت، َبْل «فـََلمَّا مسَِ
 وََكاَن َيُسوُع حيُِبُّ َمْراَث َوُأْختَـَها َوِلَعاَزَر.

َع َأنَُّه َمرِيٌض َمَكَث ِحيَنِئٍذ ِيف اْلَمْوِضِع الَِّذي َكاَن ِفيِه يـَْوَمْنيِ.  فـََلمَّا مسَِ
 ».َهْب ِإَىل اْليَـُهوِديَِّة َأْيًضالَِنذْ «مثَُّ بـَْعَد ذِلَك قَاَل لَِتَالِميِذِه:

 ».َ� ُمَعلُِّم، اآلَن َكاَن اْليَـُهوُد َيْطلُُبوَن َأْن يـَْرُمجُوَك، َوَتْذَهُب َأْيًضا ِإَىل ُهَناكَ «قَاَل َلُه التََّالِميُذ:
ِشي ِيف النـََّهاِر َال يـَْعثـُُر ألَنَُّه يـَْنُظُر نُوَر َألَْيَسْت َساَعاُت النـََّهاِر اثـَْنَيتْ َعْشَرَة؟ ِإْن َكاَن َأَحٌد ميَْ «َأَجاَب َيُسوُع:

، َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َميِْشي ِيف اللَّْيِل يـَْعثـُُر، َألنَّ النُّوَر لَْيَس ِفيهِ   ».هَذا اْلَعاملَِ
 )10-1:11يوحنا (

على مستوى مثامنائة  إىل وادي األردن اليت يقع من إجنيل يوحنا بنزول يسوع السريع األصحاح العاشر ينتهي
فوق سطح  احتت سطح البحر من أورشليم اليت ترتفع ما يقارب ألفني ومخسمائة قدمً  اومخسة وعشرين قدمً 

البحر. ونقرأ أنَّه ذهب إىل املكان الذي كان يوحنا املعمدان يعّمد فيه. ونزل يسوع إىل هناك مباشرة بعد أن 
نفسه أبنَّه الراعي احلقيقي وأعلن قائًال: "أ� واآلب واحد."  حاول اليهود رمجه يف أورشليم بعدما أظهر عن

ا إىل وادي األردن هنا ذاهبً  ، لكنَّ يسوع فلت من قبضتهم. ونراهفغضب القادة اليهود وحاولوا أن يقتلوه
ابلقرب من البحر امليت (النقطة األخفض يف الكرة ة قبعضهم بكلِّ فرح. وتقع تلك املنط حيث سيستقبله

ة). فمكث يسوع هناك وخدم. وكانت قلوب الناس مستعّدة ألنَّ يوحنا املعمدان كان قد هيَّأها، األرضي
 ). 42:10ونقرأ أنَّ كثريين آمنوا به (يوحنا 

تالميذه من مرمي ومراث أنَّ لعازر مريض. وكان و وبينما كان يسوع موجوًدا يف تلك املنطقة وصلته أخبار هو 
مرمي ومراث ولعازر املمتدة على مسافة مثانية عشر ميالً ونصف  بلدة لرحلة إىلاألمر يستغرق سفر يوم ألخذ ا

 امليل شرق أورشليم. 
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). أال يكون من الرائع أنَّه بسبب تكريسك هلل يُطلق إمسك 1من الالفت أنَّ القرية ُتدعى قرية مرمي ومراث (ع 
). وال نقرأ 2مرمي من األ�جيل األخرى (ععلى بلدتك؟ ويفرتض يوحنا كاتب اإلجنيل أنَّ قرَّاءه يعرفون عن 

 ملسيح بعطرها الغايل الثمن إال يف األصحاح التايل. عن مسح مرمي ألرجل ا يف إجنيله
"الذي حتّبه مريض" وعنتا أن لعازر مريض. وجيب أن نتذكَّر أنَّ  :له نأرسلت األختان خربًا إىل يسوع تقوال

مل تطلب األختان من يسوع أن هو يستمتع بقضاء الوقت معهم. و  أصدقاء مقرّبني ليسوع، وكانهؤالء كانوا 
يريدون قتله. رؤساء الدين الدينّية تالحقه و  د ضغطًا عليه. وعلمتا أنَّ السلطاتإذ علمتا أنَّ األمر سيزي �يت

ما  عا إالَّ أن خترباه بوضع لعازر. وإين ييشكِّل خطرًا كبريًا، لكن مل تستط إىل جوار أورشليم اجمليءو  متأكد أب�َّ
ا يفعل ذلك مع لعازر. 13-5:8عن بعد (مىت  تفكِّران إببراء يسوع إلبن قائد املئة اكانت  )، فرمبَّ

 
كان رّد فعل يسوع أنَّ األمر لن ينتهي ابملوت، وأنَّ إبن هللا سوف يتمجَّد من خالله. وال بدَّ أنَّ الرسول 

انت أنَّه بينما كان يسوع يتكلَّم كان لعازر قد مات. دعو� محل تلك الرسالة إىل مرمي ومراث. لكن املشكلة ك
) قبل 6نفكِّر يف األمر، فقد إستغرق املرسل يوًما كامًال ليصل إىل يسوع. ونقرأ أنَّ يسوع إنتظر يومني (ع 

أصبح  نَّهإله مراث  تأن ينطلق إليهم، وابلطبع إستغرقت الطريق سريًا يوًما كامًال. وعندما وصل إىل هناك، قال
م يف القرب (ع   ). 39وع  17للعازر أربعة أ�َّ

 
  ملاذا تعتقد أنَّ يسوع إنتظر يومني؟ وهل تساءلت يوًما عن توقيت هللا؟ 

 
م. وكانوا ليد اليهودّي أنَّ روح اإلنسان تبيعلِّم التق يعلنون الوفاة قى ابلقرب من جسده لفرتة تقارب الثالثة أ�َّ

م  عندما يتغريَّ لون الوجه  يتويفقدون األمل يف إنعاش امل وتظهر عالمات التحّلل. فإعتقدوا أنَّه بعد ثالثة أ�َّ
كان من املستحيل أن تعود الروح إىل اجلسد. وعلم يسوع متاًما فكر هللا حني وصل املرسل إليه. وكان يسوع 

بنة �يرس (مىت )، وإ17-11:7قد أقام كل املوتى الذين حضر جنازاهتم، مثل إبن أرملة �يني (لوقا 
)، واآلن لعازر. ولو ذهب يسوع مباشرة لكان إعتقد الناس أنَّه أبرأه ومل يقمه من املوت، لكنَّ 18:9-26

). وكان اليهود يؤمنون أنَّه ستكون هناك 25اآلب أراد أن يعلِّمنا مجيعنا أنَّ يسوع هو القيامة واحلياة (ع 
 إىل املسيَّا. فكانت هذه املعجزة ستسبب بركة، لكن أكثر قيامة األموات، وهذه إحدى العالمات اليت تشري

 من ذلك ستكون عالمة إىل أنَّ يسوع هو املسيَّا وهو لديه السلطة على كّل األرض.
َاِب." ُوا َ� ُسكَّاَن الرتُّ  ).19:26" (إشعياء َحتَْيا َأْمَواُتَك، تـَُقوُم اْجلَُثُث. اْستَـْيِقظُوا، تـََرمنَّ
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الْزِدرَاِء َن الرَّاِقِديَن ِيف تـَُراِب اَألْرِض َيْستَـْيِقظُوَن، هُؤَالِء ِإَىل اْحلََياِة األََبِديَِّة، َوهُؤَالِء ِإَىل اْلَعاِر لِ وََكِثريُوَن مِ 

. َواْلَفاِمهُوَن َيِضيُئوَن َكِضَياِء اْجلََلِد، َوالَِّذيَن َردُّوا َكِثريِيَن ِإَىل اْلِربِّ َكاْلَكَواكِ  ِب ِإَىل َأَبِد األََبِديِّ
 )3-2:13(دانيال الدُُّهوِر.

م فقد  زال هذا األمر أي شك من عقول الناس عند إقامته من املوت. أوكون لعازر قد مات قبل أربعة أ�َّ
 فكان هذا برهاً� أبنَّ يسوع هو املسيح ابلفعل!

أتى الوقت ليتوجّهوا  هع إنَّ ه األضواء على التالميذ بعد أن وصلهم اخلرب. فعندما قال هلم يسو دعو� نوجِّ 
بيت عنيا وأورشليم ليصل  وسطحنو اليهوديَّة، علموا مجيعهم أبنَّه كان يقصد أورشليم. وعرفوا أنَّ عليه أن ميرَّ 

هضبة اليهوديّة، األمر الذي شكَّل خطرًا عليهم مجيًعا. فالطريق كان خطرًا، أضف إىل أنَّ القيادة إىل 
م قتل يسوع. وكانوا مجيهم معروفني اليهوديّة كانت قد حاولت  ن عن التقاليد الدينية املرتدِّو تالميذه أ�َّ

اليهوديّة. فلم جيدوا مربًَّرا لرجوعهم إىل أورشليم. وظّنوا أنَّ لعازر على ما يرام ألنَّ يسوع نفسه قال إنَّ ذلك 
 قد يسوع يكون يعقل أنإًذا أ ).14املرض لن يؤدِّي للموت، إىل أن فسَّر هلم يسوع أنَّه مات ابلفعل (ع 

للموت، والتشديد هنا  ليسأنَّ لعازر لن ميوت؟ ابلطبع، كال. قال إنَّ هذا املرض  لمرسلل قالعندما  أخطأ
. وطمأ�م أبنَّ الكل سيكون على ما يرام إن مكثوا يف النور. وكان الوقت ُحيسب ليسهو على الكلمة 

ا دقيًقا كما لدينا اليوم. ابلساعات، فكان النهار إثين عشر ساعة وك ذلك الليل أيًضا. وابلطبع، مل يكن عدًّ
وقد كان يعين أنَّه سيحّل الظالم من وقت صلبه إىل أن يقوم من املوت. لقد علم يسوع أنَّ وقته كان قد 

 مل يكن لديه ما خيافه إذ كان ميشي يف النور ويعمل مشيئة أبيه.  ذلك الوقت، ، لكن إىل أن �يتحضر
 ».ِلَعاَزُر َحِبيبـَُنا َقْد َ�َم. لِكينِّ َأْذَهُب ُألوِقَظهُ « هَذا َوبـَْعَد ذِلَك قَاَل َهلُْم:قَالَ 

 ».َ�َسيُِّد، ِإْن َكاَن َقْد َ�َم فـَُهَو ُيْشَفى«فـََقاَل َتَالِميُذُه: 
 النـَّْوِم.وََكاَن َيُسوُع يـَُقوُل َعْن َمْوتِِه، َوُهْم ظَنُّوا َأنَُّه يـَُقوُل َعْن رُقَاِد 

 ِلَعاَزُر َماَت.«فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع ِحيَنِئٍذ َعالَنَِيًة: 
 ».َوَأَ� َأفْـَرُح َألْجِلُكْم ِإّينِ َملْ َأُكْن ُهَناَك، لِتـُْؤِمُنوا. َولِكْن لَِنْذَهْب ِإلَْيِه!

 ».َنْذَهْب َحنُْن َأْيًضا ِلَكْي َمنُوَت َمَعُه!لِ «فـََقاَل تُوَما الَِّذي يـَُقاُل َلُه التـَّْوَأُم لِلتََّالِميِذ رُفـََقائِِه: 
ٍم ِيف اْلَقْربِ.  فـََلمَّا َأَتى َيُسوُع َوَجَد َأنَُّه َقْد َصاَر َلُه َأْربـََعُة َأ�َّ

َيا َقرِيَبًة ِمْن ُأوُرَشِليَم َحنَْو َمخَْس َعْشَرَة َغْلَوًة.  وََكاَنْت بـَْيُت َعنـْ
 ِد َقْد َجاُءوا ِإَىل َمْراَث َوَمْرَميَ لِيـَُعزُّوُمهَا َعْن َأِخيِهَما.وََكاَن َكِثريُوَن ِمَن اْليَـُهو 
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َعْت َمْراَث َأنَّ َيُسوَع آٍت َالقـَْتُه، َوَأمَّا َمْرَميُ فَاْسَتَمرَّْت َجاِلَسًة ِيف اْلبَـْيِت.  فـََلمَّا مسَِ
 ْت َأِخي!َ� َسيُِّد، َلْو ُكْنَت هُهَنا َملْ ميَُ «فـََقاَلْت َمْراَث لَِيُسوَع:

هُ   ».لِكينِّ اآلَن َأْيًضا َأْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َتْطُلُب ِمَن ِهللا يـُْعِطيَك هللاُ ِإ�َّ
 ».َسيَـُقوُم َأُخوكِ «قَاَل َهلَا َيُسوُع:

 ».َأَ� َأْعَلُم َأنَُّه َسيَـُقوُم ِيف اْلِقَياَمِة، ِيف اْليَـْوِم اَألِخريِ «قَاَلْت َلُه َمْراَث:
 َأَ� ُهَو اْلِقَياَمُة َواْحلََياُة. َمْن آَمَن ِيب َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا،«َيُسوُع: قَاَل َهلَا

 »وَُكلُّ َمْن َكاَن َحيًّا َوآَمَن ِيب فـََلْن َميُوَت ِإَىل األََبِد. َأتـُْؤِمِنَني هِبَذا؟
-11:11يوحنا (».يُح اْبُن ِهللا، اآلِيت ِإَىل اْلَعاملَِ نـََعْم َ� َسيُِّد. َأَ� َقْد آَمْنُت َأنََّك َأْنَت اْلَمسِ «قَاَلْت َلُه:

27( 
إستخدم يسوع عبارة "قد �م" ليصف موت املؤمن، هل سيحصل لنا األمر نفسه عندما منوت حنن 

 يحصل لنا عندما منوت؟ سنذهب يف سبات وننام حىتَّ جميئه؟ ما الذي فاملؤمنني 
 

الروح والنفس عن اجلسد. فاجلسد يكون "�ئًما"  يصف يسوع موت املؤمن "ابلنوم". وهو إنفصال
يف القرب، لكنَّ الروح ذلك اجلزء غري املرئي الذي هو اجلزء "الباقي" تذهب لتكون مع الرب. وعندما  
كان اليهود يرمجون إستفانوس أوَّل شهيد مسيحي رأى الرّب جالًسا عن ميني اآلب (أعمال الرسل 

نما كان جسده مغطًّى يب). و 59:7ّب (أعمال الرسل يف الر )، ونقرأ أنَّه بعد ذلك رقد 56:7
مكانه عن ميني اآلب ليستقبل روحه هو بنفسه. وعندما أقام يسوع إبنة  يف يسوع ابحلجارة، وقف

بينما   )، فأين كانت روحها؟ لقد كانت مع اآلب55:8�يرس، نقرأ أنَّ روحها عادت إليها (لوقا 
 ب الرسول بولس إىل أهل تسالونيكي قائًال:كان جسدها جمسًّا أمام يسوع. وكت

يًعا َمَعُه." (  )10:5تسالونيكي 1"الَِّذي َماَت َألْجِلَنا، َحىتَّ ِإَذا َسِهْرَ� َأْو ِمنَْنا َحنَْيا مجَِ
حىتَّ لو كانت أجساد� مائتة (�ئمة)، سنكون أحياء  مع املسيح. ويكتب بولس عن هذا األمر يف مكان 

 آخر قائًال:
 لِكْن ِإْن َكاَنِت اْحلََياُة ِيف اجلََْسِد ِهَي ِيل َمثَُر َعَمِلي، َفَماَذا َأْخَتاُر؟ َلْسُت َأْدِري! وَ " 
افَِإّينِ َحمُْصوٌر ِمْن االثـَْنْنيِ: ِيلَ اْشِتَهاٌء َأْن َأْنطَِلَق َوَأُكوَن َمَع اْلَمِسيِح،   " (فيلييب .َذاَك َأْفَضُل ِجدًّ

22:1-24 .(  
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. ولو إعتقد أنَّه سيكون غائًبا عن الوعي ما كان ليقول ه يشتهي أن ينطلق ويكون مع املسيحقال إنَّ 

ا." لكنَّه آمن أنَّه يف اللحظة اليت سيغمض فيها عينيه سيكون مع املسيح. عندما نؤمن  "ذاك أفضل جدًّ
 مر نواجهه. ابلفعل كما فعل بولس أنَّ املوت أفضل جدًّا جيهز� هذا املوقف القليب أليِّ أ

غالًبا ما ُمسي توما (الذي يُدعى دمياس أي التوأم) املشكك، لكن عندما نقرأ أنَّ يسوع قال لتالميذه 
وميكن أن سينطلقون حنو أورشليم واليهودية جهَّز نفسه لإلنطالق. لقد كان متوقًِّعا أن ميوت مع املسيح.  مإ�َّ 

هو ملك امللوك وقد غلب املوت واجلحيم من أجلنا حنن ن، لكنَّ يسوع يكثري يكون املوت ملك اهللع عند  
 الذين آمنَّا به.

إنتظر يومني قبل أن يتوجَّه إىل بيت عنيا. شارك عن فرتة يف بعد أن مسع يسوع خرب مرض لعازر 
 حياتك حني إنزعجت من إنتظار توقيت الرب. هل وجدت الحًقا سبًبا للتأخري؟ 

 
مع مكتب اهلجرة يف الوال�ت املتحّدة  كنت أصارع  حني السنة ونصفذكر أنَّه مرَّت علّي ثالث سنني أ

ا إذ أّينِ مل أستطع طوال فرتة اإلنتظار أن أتقاضى  من أجل احلصول على أتشرية إقامة. وكان وقًتا صعًبا جدًّ
، وإتكلنا على الرّب لتسديد إحتياجاتنا. ال أعلم كيف كنَّا أجرًا كامًال. وكانت فرتة اإلنتظار تلك حمبطة جدًّا

لوراء أرى أنَّ إمياين تقوَّى يف كّل مرَّة كان أصدقائنا ونعمة الرّب. وإذ أنظر إىل اسنتخطَّى تلك الظروف لوال 
 الرّب يرسل لنا املال من خالل األصدقاء لنتخطَّى تلك املرحلة. 

 
نَّ الرّب وصل إىل بيت عنيا، ولكن ليس إىل بيت مرمي ومراث ألنَّ مراث يبدأ العدد السابع عشر ابلقول إ

). وذهبت ملالقاته بينما بقيت مرمي يف البيت. فإىل أين وصل؟ ال بدَّ أنَّه كان 20ُأخربت أنَّ الرّب قادم (ع 
وكان ). 20قد وصل إىل خارج البلدة حيث كانت املدافن. فذهبت مراث إىل هناك حيث كان منتظرًا (ع 

بيت مراث داخل البلدة بعيًدا عن املدافن. وإّينِ متيقن أنَّ يسوع وتالميذه كانوا قد تعبوا من الصعود من طريق 
كّل شيء وأسرعت ملالقاته دون أن تنتظر مرمي. لكن، مل   تأرحيا. وعندما مسعت مراث أنَّ الرّب قادم، ترك

ب األختان أبخيهما إذ يُ يكن الرّب سيقيم لعازر قبل أن تصل مرمي. فقد أراد أ  وقظ من سبات املوت. ن ترحِّ
معروفني يف أورشليم إذ نقرأ أنَّه أتى الكثري من اليهود لتقدمي التعازي ال بدَّ أنَّ مرمي ومراث ولعازر كانوا 

 تمأنَّ مراث كانت مضيفة ممتازة هتعندما مات لعازر. وال خيرب� يوحنا ملاذا بقيت مرمي يف البيت. لكننا نعلم 
ا كانت قد تعلَّمت الدرس من مرمي اليت بقيت عند رجلي يسوع تس ا، لكنألمور ضيوفه تمع لكلماته. رمبَّ

املسيح أوًَّال قبل مسؤولياهتا جتاه ضيوفها. لكن، ال جند جوااًب ملاذا بقيت مرمي يف  وأصّرت اآلن أبن تضع
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 البيت.  
َ� َسيُِّد، َلْو ُكْنَت هُهَنا َملْ "لئني أبلف "لو أنَّ...". عندما وصلت مراث إىل املسيح كان قلبها ولسا�ا ممت

 كان ذلك بسبب خياراتنا أو بسبب سوءوغالًبا ما نندم على أمور حدثت يف حياتنا، إن   َميُْت َأِخي!"
ِ "فقط لو" و "ماذا لو". وهي مليئة ابلتساؤالت. لكن إن كنَّا نركِّز على عبارة "فقط  احلّظ. فاحلياة مليئة بــــ

 ي جيب أن نطرحه على الرّب يف ظروفلو"، ميكن أن نفوِّت السؤال األهم وهو "ماذا اآلن؟". فالسؤال الذ
مماثلة هو:"ماذا اآلن، � رب؟ ما هي اخلطوة التالية؟" فإن كنَّا نضع الرّب يف املعادلة مهما تكن احلالة صعبة 

 أو معقَّدة، لن يعسر عليه إجياد حلٍّ هلا. 
ت م ا عرفت أنَّ ال شيء مستحيل على الرّب، فتجرَّأت وقالت لهعربَّ لِكينِّ :"راث عن ندمها هنا، إالَّ أ�َّ

ُه." (ع  وغالًبا ما نقسى على مراث عندما ). 22اآلَن َأْيًضا َأْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َتْطُلُب ِمَن ِهللا يـُْعِطيَك ُهللا ِإ�َّ
يسوع نظر إىل حز�ا بعطف وشعر أبملها. وبينما نقرأ هذا النص، جند  نقرأ عنها وعن أختها، لكينِّ أعتقد أنَّ 

املسيَّا املنتظر إبن هللا الذي أتى إىل  هوحتلَّت ابجلرأة أبن أتمل وتعلن إميا�ا أبنَّه أنَّ ما قالته صحيح! لقد 
ا نرى يسوع وسط احلالة اليت منّر هبا، لكن هل متّد له يدك طلًبا لل مساعدة؟  وصلت مراث يف هذا العامل! رمبَّ

"لِكينِّ اآلَن َأْيًضا َأْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َتْطُلُب ِمَن ِهللا يـُْعِطيَك هللاُ إميا�ا إىل مرحلة إستطاعت أن تقول فيها: 
ُه"  م ال ي. لكنَّها مل تطلب منه! وكثريون منا ميت)22(ع ِإ�َّ ل منه أن يتدخَّ  ونطلبلكون إمياً� كبريًا إالَّ أ�َّ

 ، متاًما كقصَّة الرجل الذي كان إبنه مسكوً�:عجائبّيةبطريقة 
 ُمْنُذ ِصَباُه. «فـََقاَل: » َكْم ِمَن الزََّماِن ُمْنُذ َأَصابَُه هَذا؟«َفَسَأَل َأاَبُه: 
ئً   ْهِلَكُه. لِكْن ِإْن ُكْنَت َتْسَتِطيُع َشيـْ َنا َوَأِعنَّاوََكِثريًا َما َأْلَقاُه ِيف النَّاِر َوِيف اْلَماِء لِيـُ  ». ا فـََتَحنَّْن َعَليـْ
 ». ِإْن ُكْنَت َتْسَتِطيُع َأْن تـُْؤِمَن. ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتطَاٌع ِلْلُمْؤِمنِ «فـََقاَل َلُه َيُسوُع: 
 )24-21:9(مرقس. »ُد، َفَأِعْن َعَدَم ِإميَاِين ُأوِمُن َ� َسيِّ «فَِلْلَوْقِت َصَرَخ َأبُو اْلَوَلِد ِبُدُموٍع َوقَاَل: 

ذلك الرجل يصارع إبميانه مثل مراث. لقد آمن أنَّ يسوع يستطيع أن يشفي وحيّرِر إبنه، لكن مثل   كان
ابلنسبة لنا ال حّل هلا. حنن حباجة ملعونة من عند  ركيزه على احلالة املأساوية واليتكثريين منَّا ومثل مراث، كان ت

) منتظرًا أن تعربِّ عن إميا�ا. 14:3هيه الذي أهيه" (خروج الرّب لنغلب ضعف إمياننا! كان واقًفا أمام مراث "أ
َأَ� ُهَو اْلِقَياَمُة َواْحلََياُة. َمْن آَمَن ِيب َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، وَُكلُّ «َقاَل َهلَا َيُسوُع::"وشارك معها من يكون هو

وكانت هذه خامس عبارة ). 26-25(ع  »ِنَني هِبَذا؟َمْن َكاَن َحيًّا َوآَمَن ِيب فـََلْن َميُوَت ِإَىل األََبِد. َأتـُْؤمِ 
  وكأين به يقول هلا: "أ� هو كل ما حتتاجني إليه." من عبارات "أ� هو" الذي قاهلا يسوع عن نفسه.
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هل مررت بوقت صعب أو جتربة صعبة حني قلت:"آه، لو مل حيصل ذلك." أو "فقط لو أين إختذت 
 و األسف على أمر يف املاضي أو احلاضر، دع يسوع يتدخَّل اآلن. قرارًا آخر." إن كنت تشعر ابلندم أ

 
."؟ ما الذي �يت على فكرك؟ شارك مع ما هي احلاالت اليت تقول فيها عبارة "فقط لو..

م هذه  تاآلخرين إن كن تريد ذلك (ميكنك أن تعتذر عن ذلك). والحًقا عند �اية الدرس سوف نقدِّ
 اذا اآلن � رب؟"األمور للرب بطرحنا السؤال:"م

 
، ألن معجزة إقامة لعازر من املوت لن حتدث ما مل تكن هي رجعت مراث إىل البيت لتأيت مبرمي

 موجودة. وعندما خرجت مرمي من البيت حلق هبا احلاضرون ليبكوا معها:
 ».َقْد َحَضَر، َوُهَو َيْدُعوكِ اْلُمَعلُِّم «َوَلمَّا قَاَلْت هَذا َمَضْت َوَدَعْت َمْرَميَ ُأْختَـَها ِسرًّا، قَائَِلًة:

َعْت قَاَمْت َسرِيًعا َوَجاَءْت ِإلَْيِه.  َأمَّا تِْلَك فـََلمَّا مسَِ
ْتُه ِفيِه َمْراَث.  َوَملْ َيُكْن َيُسوُع َقْد َجاَء ِإَىل اْلَقْريَِة، َبْل َكاَن ِيف اْلَمَكاِن الَِّذي َالقـَ

َها ِيف اْلبَـْيِت يـَُعزُّوَ�َا، َلمَّا رََأْوا َمْرَميَ قَاَمْت َعاِجًال َوَخَرَجْت، تَِبُعوَها قَائِِلَني: مثَُّ ِإنَّ اْليَـُهوَد الَِّذيَن َكانُوا َمعَ 
َا َتْذَهُب ِإَىل اْلَقْربِ لِتَـْبِكَي ُهَناكَ «  ».ِإ�َّ

َ� َسيُِّد، َلْو ُكْنَت هُهَنا َملْ َميُْت «قَائَِلًة َلُه:َفَمْرَميُ َلمَّا َأَتْت ِإَىل َحْيُث َكاَن َيُسوُع َورََأْتُه، َخرَّْت ِعْنَد رِْجَلْيِه 
فـََلمَّا رَآَها َيُسوُع تـَْبِكي، َواْليَـُهوُد الَِّذيَن َجاُءوا َمَعَها يـَْبُكوَن، انـَْزَعَج اِبلرُّوِح َواْضَطَرَب، ». َأِخي!

 َبَكى َيُسوُع.». ْنظُرْ َ� َسيُِّد، تـََعاَل َوا«قَاُلوا َلُه:» َأْيَن َوَضْعُتُموُه؟«َوقَاَل:
 ».اْنظُُروا َكْيَف َكاَن حيُِبُُّه!«فـََقاَل اْليَـُهوُد:

ُهْم:  ».َأَملْ يـَْقِدْر هَذا الَِّذي فـََتَح َعْيينَِ اَألْعَمى َأْن َجيَْعَل هَذا َأْيًضا َال َميُوُت؟«َوقَاَل بـَْعٌض ِمنـْ
 اْلَقْربِ، وََكاَن َمَغارًَة َوَقْد ُوِضَع َعَلْيِه َحَجٌر. فَانـَْزَعَج َيُسوُع َأْيًضا ِيف نـَْفِسِه َوَجاَء ِإَىل 

مٍ «قَاَلْت َلُه َمْراَث، ُأْخُت اْلَمْيِت:». اْرفـَُعوا احلََْجَر!«قَاَل َيُسوُع:  ».َ�َسيُِّد، َقْد َأْنَنتَ َألنَّ َلُه َأْربـََعَة َأ�َّ
 ».ْيَن َجمَْد ِهللا؟َأَملْ َأُقْل َلِك: ِإْن آَمْنِت تـَرَ «قَاَل َهلَا َيُسوُع:

نَـْيِه ِإَىل فـَْوُق، َوقَاَل: َأيـَُّها اآلُب، َأْشُكُرَك «فـََرفـَُعوا احلََْجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوًعا، َورََفَع َيُسوُع َعيـْ
ْعَت ِيل، َوَأَ� َعِلْمُت َأنََّك ِيف ُكلِّ ِحٍني َتْسَمُع ِيل. َولِكْن َألْجِل هَذا ا ْجلَْمِع اْلَواِقِف قـُْلُت، ألَنََّك مسَِ

 »ِلَعاَزُر، َهُلمَّ َخارًِجا!«َوَلمَّا قَاَل هَذا َصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم:». لِيـُْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِين 
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ُحلُّوُه َوَدُعوُه «َيُسوُع:َفَخَرَج اْلَمْيُت َوَيَداُه َورِْجَالُه َمْربُوطَاٌت أبَِْقِمَطٍة، َوَوْجُهُه َمْلُفوٌف ِمبِْنِديل. فـََقاَل َهلُْم 
 )44-28:11(يوحنا  ».َيْذَهبْ 

ا عندما وصلت إىل  ب من القرب، ركعت عند ر ق، وهو على األرجح ابلسوعيمكان وجود نرى إميان مرمي إذ إ�َّ
مثَّ نرى أتثـّرًا  ومن. :"َ� َسيُِّد، َلْو ُكْنَت هُهَنا َملْ َميُْت َأِخي!")، وقالت له متاًما ما قالت له مراث32(ع  قدميه

فـََلمَّا رَآَها َيُسوُع تـَْبِكي، َواْليَـُهوُد الَِّذيَن واضًحا بدا على مرمي ومراث واملوجودين بسبب فقدا�م للعازر: "
للتعبري عن إنزعاج  والكلمة اليو�نية املستخدمة). 32" (ع اِبلرُّوِح َواْضَطَربَ  انـَْزَعجَ َجاُءوا َمَعَها يـَْبُكوَن، 

"فَانـَْزَعَج َيُسوُع َأْيًضا  :38العدد ويف العدد  يف هذاوقد إستخدمها يوحنا  embrimaomaiيسوع هي 
فَانـْتَـَهَرُمهَا َيُسوُع قَاِئًال: " وقد إستخدم مىت ومرقس هذا التعبري يف إجنيليهما وقد تُرجم إىل التايل: ِيف نـَْفِسه."

. وإستخدمها مرقس مرَّة أخرى )43:1َأْرَسَلُه ِلْلَوْقِت" (مرقس و "فَانـْتَـَهَرُه وَ "  يـَْعَلْم َأَحٌد!اْنظَُرا، الَ «
  ).5:14:"وََكانُوا يـَُؤنُِّبوَ�َا."(مرقس عندما عربَّ التالميذ عن غيظهم

 
em ما هي الرسالة اليت أراد أن ينقلها يوحنا عندما إستخدم عبارة  brim aom ai ليصف ردَّة

 رب؟فعل يسوع ابلنسبة للحزن املوجود عند الق
ر  يبدو وكأنَّ يوحنا يستخدم الصرامة أو الغضب اللذين رآمها يف يسوع يف ذلك اليوم. وقد نقل مفسِّ

 الكتاب املقدَّس وليم ابركلي الصورة أفضل ممَّا ميكن أن أنقلها أ�:
"ملا الغضب؟ يبدو وأنَّ دموع اليهود كانت جمبولة ابلر�ء. فاحلزن املصطنع هو ما أاثر غضب يسوع. 

لتعين  embrimaomaiكان حقيقيًّا، وال ميكننا أن نفسر كلمة   ومراث ن ابلطبع فإنَّ حزن مرميلك
أي "أُثريت مشاعره"، إالَّ أنَّ الرتمجة أتت ضعيفة. أمَّا يف الطبعة chafed الغضب. وقد ترمجها "مافت" إىل 

ا ال تفي املعىن حّقه. وترمجها "رييو"  املنّقحة للكتاب املقدَّس فأتت كالتايل:" إنزعج يسوع ابلروح"، إالَّ أ�َّ 
ا يكون ذلك األقرب إىل املعىن األصلي. ويف  كالتايل: "إنزعجت روحه لدرجة حىتَّ أنَّ جسده إرجتف." رمبَّ

�نية الكالسيكيَّة لوصف حصان يشخر. ما يدّل يف اللغة اليو  embrimaomaiالعادة ُتستخدم كلمة 
اعر عميقة متلَّكت يسوع حىتَّ أخرج صوت أنني �بع من قلبه. هذا هو على أنَّ الوصف يشري هنا إىل مش

 1عتصر قلبه يف داخله."يحىتَّ   اإلنسانع أملنَّ يسوع يتشارك مإيف اإلجنيل إذ األمر الرائع 
نرى هنا صورة مجيلة إذ يدخل يسوع يف آالمنا. وقد تكلَّم عنه إشعياء قائًال إنَّه رجل األحزان وخمترب 

م لنا يف املزمور 3:53إشعياء احلزن ( َذاَبِئُح ِهللا ِهَي "17:51). وقد جسَّد يسوع هنا املثال األفضل املقدَّ

                                                        
1 William Barclay, The Daily Study Bible, The Gospel of John, Published by Saint Andrew Press, Edinburgh, page 97. 
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ثقتهم يف الرّب يسوع  واوضع مؤمننيأعرف " ُروٌح ُمْنَكِسَرٌة. اْلَقْلُب اْلُمْنَكِسُر َواْلُمْنَسِحُق َ� َاهلُل َال َحتَْتِقُرُه.
� له من أمر مجيل أن يكون لدينا قلب يتقابلون مع أمل وعذاب اآلخرين. يذرفون الدمع بسهولة عندما وهم 

). لقد 15:12منسحق وروح منكسرة فنستطيع أن نشعر مع أمل اآلخرين ونبكي معهم عندما يبكون (رومية 
 وضع لنا الرّب مثاًال حّىت نعيش كما يريد هو. 

 
من اجليد أن تنقسموا إىل جمموعات  ما هي احلالة اليت تدعوك لتقول: "لو كنت هنا � رب..."

يتدخَّل "أهيه الذي أهيه" وينجدك مؤلَّفة كّل منها من شخصني وتصّلوا من أجل بعضكم بعًضا حىتَّ 
 ن احلالة اليت متّر فيها. إسأله: "ماذا اآلن � رّب؟"تك امهم

 
ظم ألنَّه يستطيع أن صالة: أيّها اآلب، أشكرك من أجل إبنك الرب يسوع املسيح الذي هو مثالنا األع

 يدخل إىل آالمنا وعذاابتنا. ساعد� � رب أن نتعلَّم أن حنيا مثله يف كّل طرقنا. 
 
Keith Thomas 
Email: keiththomas7@gmail.com 
Website: www.groupbiblestudy.com  
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