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وع يقيم لعازر من املوتيس  
57-38:11يوحنا   

 ، وأين مشمتها؟ؤال للمشاركة: ما هي أسوأ رائحة تعرَّضت هلا يف حياتك؟ ما كان سببهاس
 

 اإلله الذي يتعاطف مع أوالده
  َحَجٌر.فَانـَْزَعَج َيُسوُع َأْيًضا ِيف نـَْفِسِه َوَجاَء ِإَىل اْلَقْربِ، وََكاَن َمَغارًَة َوَقْد ُوِضَع َعَلْيهِ 

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

نَـْيِه ِإَىل فـَْوُق، َوقَاَل:فـََرفـَُعوا احلََْجَر َحْيُث كَ  ْعَت «اَن اْلَمْيُت َمْوُضوًعا، َورََفَع َيُسوُع َعيـْ َأيـَُّها اآلُب، َأْشُكُرَك َألنََّك مسَِ
 ِيل،

 ».ْرَسْلَتِين أَ  َوَأَ� َعِلْمُت َأنََّك ِيف ُكلِّ ِحٍني َتْسَمُع ِيل. َولِكْن َألْجِل هَذا اْجلَْمِع اْلَواِقِف قـُْلُت، لِيـُْؤِمُنوا َأنَّكَ 
 »ِلَعاَزُر، َهُلمَّ َخارًِجا!«َوَلمَّا قَاَل هَذا َصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم:

 ».ُحلُّوُه َوَدُعوُه َيْذَهبْ «َفَخَرَج اْلَمْيُت َوَيَداُه َورِْجَالُه َمْربُوطَاٌت أبَِْقِمَطٍة، َوَوْجُهُه َمْلُفوٌف ِمبِْنِديل. فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع:
 ِمَن اْليَـُهوِد الَِّذيَن َجاُءوا ِإَىل َمْرَميَ، َوَنَظُروا َما فـََعَل َيُسوُع، آَمُنوا بِِه. َفَكِثريُونَ 

 47-38:11يوحنا  .
ونرى يف هذا نرى يف قصَّة قيامة لعازر األمل الذي إعتصر به قلب يسوع إذ تقابل مع مرارة املوت وإذ أتملَّ مع أصدقائه. 

 ئبيَّة!بطريقة عجا عظمة هللا ها يسوع يف إنسانيَّته. ونراه يف الوقت نفسه رابًّ على املوت مظهرًاالنص حملة عن املشاعر اليت أظهر 
 ماروح يسوع إضطربت عند األحداث اليت أدَّت إىل رجوع يسوع إىل مراث ومرمي ولعازر امليت. ورأينا كيف أنَّ  رأينا يف الدرس

  العدد الثامن والثالثني مرَّة اثنية أنَّ روح يسوع إضطربت داخله. رأى مرمي ومراث واليهود عند القرب يبكون. ونقرأ يف
 يوحنا كرَّرملاذا   يوحنا البشري يشدِّد لنا كم أتثَّر يسوع وإنكسر قلبه بسبب الوضع الذي ساد حول القرب. يبدو أنَّ   

 أن يسوع ك بسبب أمل أصدقائه من حوله. ال بدَّ يف املسيح وكيف أنَّ قلبه حترَّ  لفته ا ماأمرً  أنَّ  أظن أتثَّر؟  يسوع القول أبنَّ 
يف التوراة يتعاطف مع  نقرأ عنهآهلة. وهذا اإلله الذي جانًبا خمتلًفا إلهلنا الذي خيتلف عن كّل ما ُيسمَّى  شهق ابلبكاء. فنرى

رك مشاعر اآلخرين. وإلله خليقته. ماذا نعين بكلمة "تعاُطف"؟ عندما يظهر اإلنسان تعاطًفا فهو إبستطاعته أن يتفهَّم ويشا
لِكنَّ "به شعبه. فاألمور اليت تؤملنا متّس قلبه أيًضا، وقد كتب النيب إشعياء عنه قائًال:  الكتاب املقدَّس املقدرة ليشعر مبا يشعر

َناُه ُمَصااًب َمضْ  َلَها. َوَحنُْن َحِسبـْ كاتب السفر إىل   أمَّا. )53:4(إشعياء َمْذُلوًال." ُرواًب ِمَن ِهللا وَ َأْحَزانـََنا َمحََلَها، َوَأْوَجاَعَنا َحتَمَّ
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ِلَضَعَفاتَِنا، َبْل ُجمَرٌَّب ِيف ُكلِّ  يـَْرِثيَ َأْن لَْيَس لََنا رَئِيُس َكَهَنٍة َغْريُ قَاِدٍر َأْن  العربانيني فكتب عن يسوع رئيس كهنتنا قائًال:"
ُلَنا، ِبَال َخِطيٍَّة.   . )15:4(عربانيني  "َشْيٍء ِمثـْ

الذي أصبح بولس الرسول يف طريقه إىل دمشق ليضطهد املؤمنني ويرميهم يف  بينما كان شاول القائد الديين الغيورو 
َشاُوُل، َشاُوُل! ِلَماَذا َتْضَطِهُدِين؟ َصْعٌب َعَلْيَك َأْن تـَْرُفَس َمَناِخَس. (أعمال الرسل  السجون، ظهر له الرّب وقال له:"

14:26( 
 

د يشعر مبا يشعر به شعبه. وسأله الرّب:"ملاذا تضطهدين (أ�)؟"مل تكن لدى شاول أيَّ  . ة فكرة أن يسوع اإلله املتجسِّ
م أوالد هللا ابحلّق! فأوضح له الرّب أبنَّه يتعاطف مع شعبه ويشعر متاًما مبا  وكان شاول يضطهد املؤمنني عن جهل غري عاٍمل أ�َّ

-57:7عندما شاهد أبّم العني موت إستفانوس أوَّل شهيد (أعمال الرسل  يشعرون به. وكان ينخس قلبه مبعتقداته خاصَّة
)، لكنَّ شاول إستمّر  مبا كان يفعله حتت صورة التقوى اليت رآها يف شاول، اليت كان يفتقدها هو فعلًيا. إنَّ صراعنا 60

أظهر لشاول (بولس) برمحته أمله ملا كان  قناعات هللا (خنس املنافس) جيعالن األمر صعًبا علينا حنن. لكنَّ الربّ لومقاومتنا 
 يفعله بكنيسته. 

ما هي الصورة اليت حتملها عن هللا؟ هل تراه كقاضي متعاٍل يشرف على خليقته بسلبية اتمة؟ أم هل إبمكانك أن 
نَّ تتخيَّل أن أحاسيسه تتحرَّك مع أملك؟ هل تذكر يوًما شعرت فيه أبمل شديد؟ ما هو شعورك اآلن إزاء معرفتك أ

 املسيح يتشارك مع أملك؟ 
 

 عند قرب لعازر
وقد شكَّلت تلك املنطقة مشكلة يف عدم ة جبليَّة يف اليهوديَّة. منطق سفح مدينة أورشليم واملدن احمليطة هبا على بُنيت

يَّة. وهناك وكان األغنياء يُدفنون يف كهوف ُحِفرت يف اجلبال الصخر وجود أماكن كافية لدفن الناس بسبب عدم عمق الرتبة. 
حجر دائري يتعدَّى وزنه مئات الكيلوغرامات. ونقرأ أنَّه عندما ُدِفن لعازر يف إحدى تلك الكهوف. وكان القرب يُغلق بواسطة 

نَّ كنَّ حمتارات من سيدحرج هلنَّ احلجر ألنَّه ثقيل وكبري  أتت مرمي اجملدليَّة ومرمي أّم يعقوب وسالومي لز�رة قرب يسوع أ�َّ
. وكان احلجر عادة يستند إىل نوع من السكَّة ليغلق الباب ابلتمام. وغالًبا ما كانت أسرة بكاملها تُدفن يف )3:16(مرقس 

 قرب واحد. 
تزال غري مصدِّقة ما جيري، وتذمَّرت قائلة  ن أن يُدحجروا احلجر. وكانت مراث ماطلب يسوع من التالميذ واحلاضري

م. أتساءل إن كانت قد فاحت رائحة املوت من القرب؟ أبنَّه ال بدَّ أن يكون لعازر قد أ ننت ألنَّه كان قد مات منذ أربعة أ�َّ
أعتقد أنَّ رائحة فالباب مل يكن موصًدا ابلكامل، بل حبجر مرصوص عليه. وعلينا أن نسأل: عند أيِّ نقطة حصلت املعجزة؟ 
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 الكثري من اليهود آمنوا بيسوع بينما شاهدوا معجزة إقامة املوت كانت تفّح من القرب بينما كانوا يدحرجون احلجر. ونقرأ أنَّ 
من داخل القرب   الفاحَّةما رآه حيصل أمام عينيه. وال بدَّ أن رائحة املوت لعازر من املوت. فلم يكن إبستطاعة أحد أن ينكر 

"لعازر هلمَّ خارًجا." بصوت عاٍل: يه حنو السماء وصلَّى ألبيه قبل أن يصرخ تؤكِّد موت لعازر. ورفع الرّب عينكانت كافية ل
أنَّه لو مل يناِد يسوع لعازر إبمسه، لكان شهد اليهود عدًدا من األموات املدفونني يف تلك البقعة يقومون من  أظنّ . )43(ع 

 املوت!
من السهل أميكنك ختّيل النظر إىل اجلمع يف تلك اللحظة؟ ماذا كانوا يفكِّرون بينما كان يسوع �مر لعازر ابخلروج؟  

علينا تصديق ما جرى ألنَّنا نعلم كّل التفاصيل ونعرف �اية القصَّة. أمَّا ابلنسبة هلم، فإنَّ البعض منهم سخروا عندما إشتّموا 
هل نتكّلم عن ثواٍن أم عن دقيقتني أو ثالث  كم إستغرق األمر؟رائحة املوت، وشّكوا يف إمكانيَّة خروج لعازر من القرب.  

ت قبل أن خيرج لعازر من القرب؟ وهل تبخَّرت رائحة املوت يف وقت اإلنتظار ذلك؟ حتتار عقولنا ما ميكن أن دقائق من الصم
ب زر يف الباب إرتفعت شهقات التعجّ يكون الناس قد فكَّروا بينما كانوا منتظرين. أمر واحد مؤّكد وهو أنَّه عندما وقف لعا

 يقهر املوت والقرب.فمخلِّصنا  لقد ُقِهر املوت!وصراخ اإلبتهاج. 
 

 يسوع يطلب من لعازر أن خيرج خارًجا؟قرب، ماذا كنت إفتكرت عند مساعك لو كنت واقًفا عند ال
سؤال إضايف: هل تظّن أنَّ معظم املوجودين حول القرب توقَّعوا أن خيرج لعازر؟ ختيَّل نفسك موجوًدا وسط اجلمع وختيَّل 

ا ما هي الناحية اليت يلقي ابللوم على يسوع لعدم حساسيته مع النائحني.  الضغط املسيطر على املكان وبعضهم رمبَّ
 تلفتك يف تصّرفه يف تلك اللحظة؟

 
هلا  املوت قال للموجودين أن يقدِّموا كان يسوع عمليًّا. فمثًال، عندما أقام إبنة �يرس رئيس اجملمع منلطاملا  

)، إذ كان من الصعب على 44هلم:"حّلوه ودعوه يذهب." (ع  ). وحني ظهر لعازر يف ابب القرب قال55:8طعاًما (لوقا 
، بل كانوا مل يتقن الشعب اليهودي فن التحنيط كما فعل املصريون. ابلقماش لعازر أن يقف �هيك عن املشي وهو ملفوف

ا كانوا يلّفو�ا أبطياب. وخيرب� مرييل تين يف كتابه  م:ع حقيقة القيامةيرتكون األجساد تتحلَّل. إمنَّ  ن تقاليد الدفن يف تلك األ�َّ
أطياب  توضع بني اللفائف تيقّوم مثَّ يُربط بقوَّة من أسفل اإلبطني حىتَّ الكاحلني. وكان"كان اجلسد يُغسل و  

، كان الرأس كانت ُتساعد على لصق اللفائف ببعضها بعًضا بشدَّة. وبعدما كان اجلسد يعلَّب هبذه الطريقة  مطاطيَّة امللمس
 1بقطعة قماش مربَّعة وتُربط يف أسفل الذقن ملنع احلنك من اإلرختاء. يُغطَّى

يوحنا ( حوايل الثالثني كيلوغراًماكانت تزن نقرأ أنَّ وزن األطياب اليت لفَّ نيقودميوس ويوسف الرامي جسد يسوع هبا    

                                                        
1 Merril C. Tenney, The Reality of the Resurrection (New York, NY: Harper and Row Publishers, 1963, Page 117. 
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م (وهو ابلفعل كان معتمًدا) لكان. )39:19 من الصعب على لعازر النهوض  لو كان هذا العرف املعتمد يف تلك األ�َّ
ياة أحياً� مربوطني حبوابلرغم من أنَّنا حصلنا على احلياة اجلديدة، نبقى واخلروج من الباب. لقد كان مربوطًا بلباس القرب. 

 . ويصعب على جسد اخلطيَّة السري حنو يسوع. القدمية اخلطيَّة
 

 األمور يف حياتك املاضية اليت جيب أن تتخلَّص منها؟ ؟ وما هيبكما هي بعض اخلرق الرثَّة اليت ما تزال تعلق 
لو كان يوحنَّا قد أخرب� عن اإلحتفال الذي جرى يف بيت مراث بعد قيامة لعازر؟ فبدل من أن جيلسون  أال تتمىنَّ معي

كنت موجوًدا يف ذلك   مع ربِّه يف السماء. أمتىن لوإلختبار موته وتواجده  بفرحشاعرين ابحلنني حلياة لعازر، كانوا يستمعون 
أستمع إىل األحاديث الدائرة وأنظر الفرج والسعادة املوجودين على وجهي األختني بينما كانتا تغمران أخيهما  اإلحتفال
إّينِ ا من القرب نزوًال عند طلب يسوع. ما خسراته لألبد حىتَّ أتى خارجً تا أ�َّ مستذكرتني الوضع بكامله حني ظنَّ وتبكيان 
. متأكِّد أنَّ   ه أقيم إحتفال تسبيح للربِّ

 
 املكيدة لقتل يسوع

ومني للمسيح رأوا ما ميكن أن تسبِّبه تلك عنه يف املقطع التايل. فبعض املقاالفرحة، وهذا ما نقرأه  عادة هناك من يُفسد
  من هتديد لنفوذ القادة الدينيني، فذهبوا إىل الفريِّسيني وأخربوهم مبا حصل يف بيت عنيا. املعجزة 

ُهْم َفَمَضْوا ِإَىل اْلَفّرِيِسيَِّني َوقَاُلوا َهلُْم َعمَّا فـََعَل َيُسوُع.  َوَأمَّا قـَْوٌم ِمنـْ
 َماَذا َنْصَنُع؟ فَِإنَّ هَذا اِإلْنَساَن يـَْعَمُل آَ�ٍت َكِثريًَة.«َفَجَمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفّرِيِسيُّوَن َجمَْمًعا َوقَاُلوا:

 ».ُه هَكَذا يـُْؤِمُن اْجلَِميُع بِِه، فـََيْأِيت الرُّوَمانِيُّوَن َو�َُْخُذوَن َمْوِضَعَنا َوأُمَّتَـَناِإْن تـَرَْكَنا
ُهْم، َوُهَو قـََيافَا، َكاَن رَئِيًسا لِْلَكَهَنِة ِيف تِْلَك السََّنِة: ًئا،«فـََقاَل َهلُْم َواِحٌد ِمنـْ ُتْم َلْسُتْم تـَْعرُِفوَن َشيـْ  َأنـْ

 ».ُروَن َأنَُّه َخْريٌ لََنا َأْن َميُوَت ِإْنَساٌن َواِحٌد َعِن الشَّْعِب َوَال هَتِْلَك األُمَُّة ُكلَُّها!َوالَ تـَُفكِّ 
  َأْن َميُوَت َعِن األُمَِّة،َوَملْ يـَُقْل هَذا ِمْن نـَْفِسِه، َبْل ِإْذ َكاَن رَئِيًسا ِلْلَكَهَنِة ِيف تِْلَك السََّنِة، تـَنَـبََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزِمعٌ 
َناَء ِهللا اْلُمتَـَفّرِِقَني ِإَىل َواِحٍد.  َولَْيَس َعِن األُمَِّة فـََقْط، َبْل لَِيْجَمَع َأبـْ

 ْن ذِلَك اْليَـْوِم َتَشاَوُروا لِيَـْقتُـُلوُه.َفمِ 
َن اْلَربِّيَِّة، ِإَىل َمِديَنٍة يـَُقاُل فـََلْم َيُكْن َيُسوُع َأْيًضا َميِْشي َبْنيَ اْليَـُهوِد َعالَنَِيًة، َبْل َمَضى ِمْن ُهَناَك ِإَىل اْلُكورَِة اْلَقرِيَبِة مِ 

 َالِميِذِه.َهلَا َأفْـَراِميُ، َوَمَكَث ُهَناَك َمَع تَ 
ُروا َأنْـ   ُفَسُهْم.وََكاَن ِفْصُح اْليَـُهوِد َقرِيًبا. َفَصِعَد َكِثريُوَن ِمَن اْلُكَوِر ِإَىل ُأوُرَشِليَم قـَْبَل اْلِفْصِح لُِيَطهِّ

نَـُهْم، َوُهْم َواِقُفوَن ِيف اْهلَْيَكِل:  »نُّوَن؟ َهْل ُهَو َال �َِْيت ِإَىل اْلِعيِد؟َماَذا َتظُ «َفَكانُوا َيْطلُُبوَن َيُسوَع َويـَُقوُلوَن ِفيَما بـَيـْ
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 َيُدلَّ َعَلْيِه، ِلَكْي ُميِْسُكوهُ وََكاَن َأْيًضا ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفّرِيِسيُّوَن َقْد َأْصَدُروا َأْمًرا َأنَُّه ِإْن َعَرَف َأَحٌد َأْيَن ُهَو فـَلْ 
 )57-45:11(يوحنا 

 
. درمي مؤلًَّفا من سبعني رجل دينهعن قيامة لعازر من املوت. وكان السنندما مسعوا السهندرمي إلجتماع طارىء ع دعا

تشكَّل هذا النمط يف زمن موسى وقد وكان رئيس الكهنة يرتأس تلك اإلجتماعات وبذلك يصبح العدد واحًدا وسبعني. 
موسى على سبعني من شيوخ  يفعها وشيوخ إسرائيل. فعندما إزداد عمل موسى يف اخلدمة، وضع الرّب من قوَّته اليت وض

). ويف زمن املسيح، كان السنهدرمي قد وصل إىل قمَّة قوَّته يف تشريع كل القضا� 17:11إسرائيل ليساعدوه (سفر العدد 
حياهتم على طاعة يركِّزون يف أسلوب  الفريسيون . وكانوكان مؤلًَّفا من فرِّيسيني وصدُّوقينياملتعلِّقَّة ابحلياة الدينيَّة والسياسيَّة. 

فكانوا من  الناموس طاعة كاملة، ومل ينخرطوا أو يهتّموا ابألمور السياسيَّة إالَّ فيما خيصَّ طاعة الناموس. أّما الصدوقّيني
أمَّا الطبقة األرستقراطيَّة الغنيَّة وكانوا يهتّمون بقوَّة يف األمور السياسيَّة. وكان الكهنة من الصدوقيني ومل يؤمنوا ابلقيامة، 

  الفريسيني فكاوا يؤمنون ابلقيامة. 
 

 حلظة حامسة
كانوا متعاطفني مع خدمة يسوع مل يُدعوا إىل ، لكن من املرجَّح أنَّ الذين  قد إجتمعوا السبعون رجالً  كان  إنال نعلم 
حلظة يف  احامسة"؟ إ�َّ . والذين إجتمعوا مًعا يف ذلك اإلجتماع واجهوا حلظة حامسة. ما املقصود بعبارة "حلظة ذلك اإلجتماع

د أو حتدِّد كّل األحداث اليت ستلي. كيف تبدو اللحظة احلامسة؟   ا حادثة جتسِّ حياتنا تعربِّ عن من حنن أو من سنكون. إ�َّ
حني مسع يسوع يعظ وحني طلب منه يسوع أن يلقي شباكه للصيد. وابلرغم من أنَّه  كانت اللحظة احلامسة ابلنسبة لبطرس

حني طلب من السمك. وأتت اللحظة احلامسة  ة كبريةرمى الشباك وإصطاد كميَّ  إنَّه إصطاد طوال الليل، إالَّ أنَّه تذمَّر قائالً 
). وميكننا إستخدام مثًال معاصرًا 11-1:5منه يسوع أن يرتك الشباك ويتبعه، ومنذ تلك اللحظة بدأ إبصطياد الناس (لوقا

على أن خيدم قوَّات  Cloud City" املوت أبن يرمي نفسه من أعلى فضَّل "لوق سكاي وكرمن أحد األفالم حني 
على مركب  الظالم. وأذكر حلظة حامسة يف حيايت أقل دراماتيكيَّة لكنَّها مهمَّة. حدث األمر حني كنت أعمل مع والدي

وا قد إصطادوا الكميَّة احملدَّدة ألنَّ الصيَّادين كان نوًعا معيـًَّنا من السمك احلكومة قد منعت إصطيادوكانت الصيد خاصَّته. 
أن يستمر يف إصطياد السمك احملظر أنَّه مل يكن متوفِّرًا أي نوع آخر من السمك، قرَّر وجد والدي  مالكن بعدلتلك السنة. 

 ادينقد جعلت حياة الصيَّ  وكانت الدولةإّينِ أتفهَّم موقف والدي يف ذلك احلني.  صيده وبيعه يف السوق بطريقة غري شرعيَّة.
إصطياد أنواع معيَّنة من األمساك. وقد إعترب الصّيادون ومن بينهم والدي ذلك أمرًا جمحًفا. وكنت قد آمنت حبظرها صعبة 

ابملسيح يف ذلك الوقت. فاحرتت يف أمري، وكنت أختبَّط بني أن أماشي والدي ابإلصطياد غري الشرعي، أو أن أمتنع عن 
فاختذت القرار أبن ). 19:4(مىت  »َعُلُكَما َصيَّاَدِي النَّاسِ َهُلمَّ َورَائِــي فََأجْ «:كلمته  الصيد. وتكّلم الرب معي من خالل
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ت حيايت بسبب ذلك القرار الذي إختذته. أتوقَّف عن الصيد بدافع العمل، ومل أعد منذ ذلك احلني.   وتغريَّ
 

ىل ردَّة فعلك يف تلك اللحظة. واللحظة احلامسة اليت ال أتيت اللحظات احلامسة غالًبا، لكنَّها تغريِّ حياتك إستناًدا إ
واجهت السنهدرمي حينها كانت ردَّة فعلهم لألحداث اجلارية. فال بدَّ أنَّ املنطقة اجملاورة كانت تتداول أمر األعجوبة اليت 

ا آمن بعض املشكِّكني أنَّ يسوع هو املسيح بعد رؤيتهم ملا حدث. فكيف جيب أن تشاهدوها.  كون ردة فعلهم  ورمبَّ
كالسنهدرمي جتاه ما حصل؟ هل حياولون إجياد تفسري ملا حصل وهل يسعون لتربير موقفهم؟ هل يتجاهلون ما حصل، 

      وحياولون الرتكيز على ضبط "احلركة" اليت إعتربوها خطرة؟ 
 

ت معتقداتك أو جمرى حياتك ابلكامل؟ هل  حصل تغيري هل ميكنك وصف حلظة يف حياتك كانت حامسة وغريَّ
 على حياتك منذ تلك اللحظة؟

 
تعتمد على املوقف الذي سيتخذونه. فالكّل يتطلَّع عليهم، وكثريون كانوا يتساءلون  اللحظة احلامسة للسنهدرمي كانت

ذين قرارهم سيشكِّل معضلة ألولئك النيني قد رفضوا يسوع ابلكامل. وكان يوكان القادة الدإن كان يسوع هو املسيَّا املنتظر. 
يتبعو�م. فأي قرار جيب أن يتخذوا بذلك املدعو يسوع الناصري؟ فإن مل يوقفه عن عمله، سيرتكهم اجلميع وسيلحقون به، 

 وا عليها والسّلم اإلجتماعي الذي بنوه والذيوسيخسرون حياة الرخاء الذين إعتادوسيفقدون سيطرهتم على الشعب. 
ى هنا جمدًَّدا شخص يسوع يفرض على الناس إختاذ القرار الذي سيؤثِّر على ونر يعتمدون عليه يف حياهتم اإلجتماعيَّة. 

م إختاروا أن ميوت يسوع بدل أن يروا اإلنقسام حيدث بني  مصريهم األبدي. وقد أثَّر رئيس الكهنة قيافا ابلشعب لدرجة أ�َّ
رار الذي يتخذون سوف يؤثِّر على دميومتهم، وشعروا أنَّ الق. من أيدي السنهدرمياليهود ممَّا يدع الرومان يسحبون السلطة 

   للمجتمع اليهودي. وأرادوا ما هو األفضل 
 

 َأْن َميُوَت َعِن األُمَِّة، َولَْيَس َوَملْ يـَُقْل هَذا ِمْن نـَْفِسِه، َبْل ِإْذ َكاَن رَئِيًسا ِلْلَكَهَنِة ِيف تِْلَك السََّنِة، تـَنَـبََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزِمعٌ 
 ). 52-51:11(يوحنا  مَِّة فـََقْط، َبْل لَِيْجَمَع َأبـَْناَء ِهللا اْلُمتَـَفّرِِقَني ِإَىل َواِحٍد.َعِن األُ 

 
  هل تفوَّه قيافا بنبوَّة حقيقية موحى به من روح هللا؟ ما رأيك؟

 
م على كّل كلمة حتكن أو يينصح بولس الكنيسة أبن تز  ليست كّل نبوَّة موحى هبا من هللا، وإالَّ فلماذا أ� أؤمن أن
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أنبياء الكتاب املقدَّس  فحىتَّ . )29:14كورنثوس 1( "اآلَخُروَن. َوْلَيْحُكمِ األَنِْبَياُء فـَْليَـَتَكلَِّم اثـَْناِن َأْو َثالَثٌَة،  َأمَّا" نبويَّة:
كرب من بني أبناء أخطأوا يف بعض األمور. فعندما أُرِسل صموئيل إىل بيت يسَّى ليختار امللك املستقبلي، رأى األطول واأل
). 6:16صموئيل1يسَّى وظنَّ أنَّ هذا هو مسيح الرّب. لكنَّ الرّب تكّلم معه قائًال إنَّ إليآب ليس من إختاره الرّب (

اْذَهِب افْـَعْل ُكلَّ َما :"رّد �اثن شارك فكرته مع النيب �اثن. وكانوعندما رغب امللك داود ببناء هيكل للرب يف أورشليم، 
). لكن خالل الليل تكلَّم الرّب مع �اثن وقال له أبنَّه أخطأ ابإلجابة اليت 5-3:7صموئيل 2( "َك، َألنَّ الرَّبَّ َمَعكَ بَِقْلبِ 

ّمث نقرأ يف أبنَّ إبنه سيبين اهليكل وليس داود. مرَّة أخرى، نيب آخر أخطأ يف حكمه. قدَّمها لداود وأبنَّ عليه أن خيرب داود 
هَذا يـَُقولُُه الرُّوُح «يب يُدعى أغابوس الذي أخذ منطقة بولس الرسول وربط رجليه ويديه به قائًال: سفر أعمال الرسل عن ن

(أعمال الرسل  ».َأْيِدي األَُممِ  اْلُقُدُس: الرَُّجُل الَِّذي َلُه هِذِه اْلِمْنَطَقُة، هَكَذا َسَريْبُطُُه اْليَـُهوُد ِيف ُأوُرَشِليَم َوُيَسلُِّمونَُه ِإَىل 
أتيت نبوَّته خطأ ابلكامل إالَّ أنَّ الرومان كانوا سيقيِّدون بولس وليس اليهود الذين أرادوا قتله! أرجو أن ال مل . )11:21

قدِّم كلمة لرّب ألفحص ما إذا كان روح هللا يتسيئوا فهمي، فإّينِ أؤمن بوجود موهبة التنّبؤ، لكينِّ أرجع دائًما إىل كلمة ا
 ).3:14كورنثوس 1ة (تشجيع أو تعزية أو تقوي

لها كنبوَّة حقيقيَّة، أعتقد أنَّ نبوَّة قيافا يف هذه احلادثة   فحىتَّ خطط نتجت عن نوا� أ�نيَّة. لكن الرّب مسح أبن يسجِّ
خّلوا يتويبدو أنَّ قيافا تفوَّه بتلك الكلمات متالعًبا ابجلمع ليجذبه إىل صفِّه أبن العدّو كانت تعمل لتتميم هدف هللا األزيل. 

إليه  ما يقوم به يسوع، كلَّما إجنذبتورأى أنَّ بعًضا من النخبة الدينيَّة الحظوا أنَّه كلَّما عارضوا عن يسوع اإلنسان البار. 
ًئا! ُهَوَذا اْلَعاَملُ َقْد َذَهَب َورَاَءُه!«األنظار.  َفُعوَن َشيـْ ظة احلامسة اليت اللح وأجربهتم. )19:12(يوحنا  ».اْنظُُروا! ِإنَُّكْم َال تـَنـْ
إمَّا أن يقبلوه أو أن يرفضوه، وقد إختاروا أن حيافظوا على سلطتهم ومكانتهم وراحتهم بدل أن حينوا ركبهم لربوبيَّة واجهوها 

 املسيح ابلرغم من العالمات والعجائب اليت رأوها واليت شهدت عنه. 
ا تشكِّ     فكم من الرباهني أنت حباجة أن ترى قبل أن  وحياة يسوع. ل هذه حلظة حامسة لك بينما تدرس إجنيل يوحنَّارمبَّ

تفكِّر كيف جيب أن يكون جتاوبك مع الروح ابلنسبة ملوقفك من شخص املسيح؟ وهل هي حلظة حامسة بينما  اأتخذ قرارً 
ء عادة أم خطيَّة متنعك من إتِّباع الرب؟ القدس؟ هل  يتماشى مع إرادة هللا؟ هل ترتك أمرًا وأنت تعرف يف داخلك أنَّه ال ختىبِّ

ا حلظتك احلامسة." إنَّه يعد أبن يساعدك على أن  أم هل ترفض صوت روح هللا املنخفض الذي يقول لك:"إنَّه يومك، وإ�َّ
، وإحنِن إىل منصب معنيَّ أو حياة الراحة تتغريَّ إن كنت ختتار أن تتبعه. واخليار رائع أمام كل واحد مّنا. ختلَّ عن فكر يشّدك

 م رّب اخلليقة، وإطلب من املسيح أن يغفر لك خطا�ك، وإبدأ ابلسري معه. أما
 

دعوتنا من الظلمة إىل نورك العجيب. ساعد� أن أيّها اآلب أشكرك على القوَّة املوجودة يف كلماتك. وأشكرك ألنَّك  صالة:
 . ندرك اللحظات احلامسة اليت متر يف حياتنا، وأبن نقول نعم لروحك القدوس. آمني
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