Sunnuntai 27.9.2020- Joh. 11: 21-29 (30-31) 32-45. Aihe: Jeesus antaa elämän

سالم ربنا يسوع المسيح لكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل

يوحنا ،االصحاح  11وااليات  21الى  .45النص شوي طويل فانتبهوا الى القراءة باسم ربنا
يسوع المسيح:

فل َّما عرف ْت م ْرثا أ َّن ي ُسوع ق ِادم ،خرج ْت لِلِق ِائ ِه .وب ِقي ْت م ْري ُم جالِس ًة ِفي اْلب ْي ِت .وقال ْت م ْرثا
طلُ ُب
لِي ُسوع :يا سِِّي ُد ،ل ْو ُك ْنت ُهنا ،لما مات أ ِخي .فأنا و ِاث ـقة تماماً ِبأ َّن هللا ُي ْع ِطيك ُك َّل ما ت ْ
ِ
ِ
ف أَّن ُه سيُقوم ِفي اْل ِقيام ِة ِفي اْلي ْو ِم األ ِخ ِ
ير.
وم أ ُخوك .قال ْت م ْرثا :أ ْع ِر ُ
ُ
م ْن ُه .فأجاب ي ُسوعُ :سيُق ُ
فرَّد ي ُسوعُ :أنا ُهو اْل ِقيام ُة واْلحياةُ .م ْن آمن ِبي وِإ ْن مات فسي ْحيا ،وم ْن كان حيا وآمن ِبي
ِ
ِ
ِ
يح ْاب ُن
فل ْن ي ُموت ِإلى األبد .أتُ ُؤ ِمنين ِبهذا؟ أجاب ْت ُه :نع ْم يا سِِّي ُد .أنا ق ْد آم ْن ُت أَّنك أ ْنت اْلمس ُ
ِ ِ
ُختها م ْريم ،فقال ْت لها ِس ِّاًر :اْل ُمعِّلِ ُم ُهنا،
هللا َّالذي جاء ِإلى اْلعال ِم .قال ْت هذا ،وذهب ْت ت ْد ُعو أ ْ
َّت و ِاقف ًة وأ ْسرع ْت ِإلى ي ُسوع؛ ول ْم ي ُك ْن ق ْد وصل ب ْع ُد ِإلى
و ُهو ي ْ
طُل ُب ِك .فل َّما س ِمع ْت م ْري ُم هب ْ
ِِ
اْلقري ِة ،بل مازال ِفي اْلمك ِ َّ ِ
ود َّال ِذين ك ُانوا معها ِفي اْلب ْي ِت
ان الذي الق ْت ُه فيه م ْرثا .فل َّما رآها اْلي ُه ُ
ْ
ْ
يع ُّزونها ت ِه ُّب و ِاقف ًة وتُس ِرع ِباْلخرو ِج ل ِحُقوا ِبها ألَّنهم ظُّنوا أَّنها ذ ِ
اهبة لِت ْب ِكي ِع ْند اْلق ْب ِر .وما ِإ ْن
ُ
ْ ُ ُُ
ُْ
ِ
َّ
ِ
ول :يا سِِّي ُد ،ل ْو ُك ْنت ُهنا،
وصل ْت م ْري ُم إلى ح ْي ُث كان ي ُسوعُ و أر ْت ُه حتى ْارتم ْت على قدم ْيه تُق ُ
ِ
ِ
ود َّال ِذين رافُقوها ،فاض قْل ُب ُه ِباألسى
لما مات أ ِخي .فل َّما رآها ي ُسوعُ ت ْبكي وي ْبكي معها اْلي ُه ُ
الش ِد ِيد ،وسأل :أين دفنتُموه؟ فأجابوا :تعال ،يا سِيد ،وان ُ ِ ِ ٍ
َّ
ود
ِّ ُ ْ
ظ ْر .ع ْندئذ بكى ي ُسوعُ .فقال اْلي ُه ُ
ْ
ُ
ْ ُ ُ
ِ
ض ُهم لِب ْع ٍ
ض ُه ْم :أل ْم يْق ِد ْر هذا َّال ِذي فتح ع ْين ِي
ضْ :ان ُ
ُّه .وتساءل ب ْع ُ
ظ ُروا ك ْم كان ُيحب ُ
ب ْع ُ ْ
األ ْعمى أ ْن ي ُرَّد اْلموت ع ْن لِعازر؟ ففاض قْل ُب يسوع ِباألسى َّ
الش ِد ِيد م َّرةً ث ِاني ًة .ثُ َّم ا ْقترب ِإلى
ْ
ُ
اْلق ْب ِر ،وكان ك ْهفاً على باِب ِه حجر كِبير وقالْ :ارف ُعوا اْلحجر .فقال ْت م ْرثا :يا سِِّي ُد ،هذا ي ْو ُم ُه
ِ
ِ
ِ
َّا
الرِب ُع ،وق ْد أ ْنتن .فقال ي ُسوعُ :أل ْم أُق ْل لكِ :إ ْن آم ْنت تر ْي م ْجد هللا؟ فرف ُعوا اْلحجر ،ورفع ي ُسوعُ
عيني ِه ِإلى َّ ِ
اآلب ،أ ْش ُك ُرك ألَّنك س ِم ْعت ِلي ،وق ْد عِل ْم ُت أَّنك د ْوماً ت ْسم ُع
ْْ
السماء وقال :أيُّها ُ
لكِِّني ُقْلت هذا ألج ِل اْلجم ِع اْلو ِاق ِ
لِي .و ِ
ف ح ْولِي لِ ُي ْؤ ِم ُنوا أَّنك أ ْنت أ ْرسْلتِني .ثُ َّم نادى بص ْو ٍت
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِِ
عٍ
يل يُل ُّ
ال :لِعازُر ْ
ف أرْس ُه .فقال ي ُسوعُ
اخ ُرْج .فخرج اْلم ْي ُت واأل ْكف ُ
ان ت ُش ُّد يد ْيه وِر ْجل ْيه ،واْلم ْند ُ
ِ َّ ِ
ِ ن ِ
ُّ
ِ
ِ
اءوا لِ ُيع ُّزوا م ْريم،
لم ْن ح ْول ُهُ :حلوهُ ود ُعوهُ ي ْذه ْب .وآمن بي ُسوع كث ُيرو من اْلي ُهود الذين ج ُ
ِع ْندما أرْوهُ ي ْعم ُل ذلِك.

هذه كلمة هللا
في بداية هذا االصحاح نق أر أن لِعازُر هذا كان م ِريضا .هو أخو م ْريم وم ْرثا .شفنا في العظة
األخيرة كيف م ْريم أختها كانت جالسة ِع ْند قدمي ي ُسوع ت ْسم ُع كالم ُه بينما كانت مرثا مهتمة
ْ
ٍ
ِ
ِ
مهتمة وقلقة أل ْج ِل أُ ُم ٍ
ور كثيرٍة واْلحاجة لواحد وم ْري ُم
بشغالت كثيرة؛ فقال لهل ي ُسوعُ أنها ِّ
الن ِ
اخترت َّ
الصالِح .وأما النصيب الصالح فهو يسوع نفسه والسماع لكالمه بمحبة .هذه
صيب َّ
كانت عظتنا األخيرة .والحدث اللي نتأمله اليوم وقع في يوم آخر .مرثا وأختها مريم أ ْرسل ِت
َّ ِ
ِ
الخبر ِإلى ي ُسوع تُقو ِ
ُّه م ِريض.
الن :يا سِِّي ُدِ ،إ َّن الذي تُحب ُ
ُختها فما راح عندهم في ذاك اليوم .لمذا؟ ولمذا ما شفى
ومع أ َّن ي ُسوع كان ُي ِح ُّب م ْرثا وأ ْ
لعازر من بعيد كما عمله مع مرضى كثيرين؟ مثال غالم ضابط روماني الذي شفاه الرب من
بعيد؟؟ لمذا يسوع ما شفى لعازر لما سمع أنه مريض؟ الرب يسوع نفسه أعطى الجواب .قال
ض ل ْن ي ْنت ِهي ِباْلم ْو ِت ب ْل س ُيؤِِّدي ِإلى ت ْم ِج ِيد هللاِ ِإ ْذ ِب ِه سيتم َّج ُد ْاب ُن هللاِ.
لتالميذه :إن هذا اْلمر ُ
يسوع كان يعرف أنه سيمشي ويحي لعازر ويخرجه من القبر .وقبل ما جاء الى بيت مرثا
ومريم ،قال لتالميذه :لِعازر حِبيبنا ق ْد رقد و ِ
لكِِّني سأ ْذه ُب أل ُْن ِهض ُه .طبعا التالميذ ظُّنوا أَّن ُه
ُ
ُ
ول ع ْن ُرق ِاد َّ
الن ْو ِم.
يُق ُ
يسوع كان يعرف مسبقا مذا كان سيعمله .الرب دائما يعرف .ما علينا إال أن ننتظر في
الصبر والرجاء .الرب ما ينسى أحبائه أبدا وال يتركهم؛ وال الوقت يفوته ،فهو يتحكم في
الزمان وال يعسر عليه أمر .لما نصلي الى هللا وما نشوف نتيجة ،فما نفشل مفكرين أن هللا
الش ِِّر ِ
ير .هللا يلتفت لصالة
همه .هللاُ أ ِمين ُهو س ُيثِِّبتُنا وي ْحف ُ
ظنا ِمن ِِّ
ما يسمع لنا أو طلبنا ما ي ِّ
المتضايقين وما يرفض دعائهم .يحصل اللي يحصل ،الرب يعمل في وقته .ول َّما يجي فهو
يكمله.
يغير األمور .هللا الحي ما يتغير في حبه لنا أيضا .اللي بدأه فينا ِّ

مرثا وأختها حزنوا بسبب وفاة أخوهما بالطبع وأيضا بسبب تأخر يسوع عليهم .مرثا قالت :يا
سِِّي ُد ،ل ْو ُك ْنت ُهنا لما مات أ ِخي .كأنها تقول :ليه تأخرت علينا وما جيت لما اخبرناك أن
أخونا مريض؟ االن مات ،االن الوقت فات .في مرثا إيمان وحزن وشكوى .كانت واثقة أن

يسوع كان قادر أن يشفي أخوها لو حظر حين أخبروه .لكنها ما كان تعرف أن يسوع عنده
السلطة على الموت .وكيف تقدر تعرف وأخوها صار له أربعة أيام في القبر؟
في الحقيقة ،الرب يعمل كل شي في وقته .نحن مثل مرثا وأختها مريم .نحب األمور تحدث
سريعا .نصلي وما نشوف جوابا وفي داخلنا نتساءل لمذا هللا ما يعمل كما نطلبه؟ وأحياًنا
نشعر وكأن العكس هو اللي يحدث لنا .نحب األمور تحدث سريعا وكما نريدها .وقليلون

يطلبوا أن تكون مشيئة هللا في حياتهم أوال .االيمان يتميز بالصبر والرجاء ليتعظم إسم الرب.
وااليمان يتشدد بالصالة والتِّأمل في كلمة هللا كما جاءتنا في الكتاب المقدس .هللا يسمع وما
ينسانا وهو يعرف مذا سيفعـله لخيرنا في وقته .غـايـ ُة الصعوبات هي اختبار إيماننا.
وصالة االيمان تساعدنا في المحن والخوف والشك .حتى لما الرب يتأخر علينا والوقت
يضايقنا ،فلنا الث ـقة أن هللا ما يخالف وعوده .فهو يغير األمور أل َّن ل ُه اْل ِح ْكمة والقدرة ،و ُهو
تخلى على نداء االختين
ُيغِِّي ُر األ ْوقات واأل ْزِمنة .الرب يسوع سمع الخبر على لعازر وما ِّ

وتركهن .ولما مشى عند مرثا واختها مريم كان لعازر مدفون منذ أربعة أيام .ومن يقدر يقيم
ميت من القبر بعد هذه المدة ،أو حتى في يوم وفاته؟ هللا وحد يقدر ويسوع الذي أعطاه الرب
ِّ
كل السلطان .كما جاء في الكتاب :ألَّنه كما أ َّن اآلب ي ِقيم األموات ويحِيي كذلِك ِ
اال ْب ُن أ ْيضاً
ُ
ُْ
ُ ُ ْ
ِ
اء .والرب يسوع قال أيضا :ألَّن ُه كما أ َّن اآلب ل ُه حياة ِفي ذ ِات ِه كذلِك أ ْعطى
ُي ْحيي م ْن يش ُ
ِ
اال ْبن أ ْيضاً أ ْن ت ُكون ل ُه حياة ِفي ذ ِات ِه وأ ْعطاه سْلطاناً أ ْن ي ِدين أ ْيضاً ألَّن ُه ْاب ُن ِ
اإل ْنس ِ
ان.
ُ ُ
ويسوع أحياننا من الموت الروحي وأخرجنا من ملكوت الظالم والكذب ونقلنا الى ملكوت نوره
العجيب .الرب يسوع هو الحق الذي يحرر ويطهر؛ هو عظيم في أعماله ووعوده .أعطانا
وعد الحياة األبدية .وهو يجدد حياتنا بروحه القدس كل يوم .الرب يسوع هو الذي مات على
الصليب حامال خطايانا لنصير نحن صالحون عند هللا ومقبولين عنه بفضل إبنه الحبيب

اشترك أ ْيضاً باتخاذه جسما بشريا وهكذا تمكن أن يموت ليقضي على من له
الن يسوع ْ
سلطة الموت ،أي إبليس ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم.
الموت ما يجعل فرق بين الناس يأخذ الغني والفقير ،الكبير والصغير ،العالم والجاهل .كل
واحد .الجميع ،كما يقول الكتاب المقدس :فكما أن مصير الناس المحتوم هو أن يموتوا مرة

واحدة ثم تأتي الدينونة ،كذلك يسوع المسيح أيضا مات مرة واحدة حامال خطايا كثيرين مقربا
نفسه هلل عوضا عنهم .والبد أن يعود إلى الظهور ال ليعالج الخطايا ،بل ليحقق الخالص
النهائي لجميع منتظريه .أجرة الخطيئة هي الموت ،وأما هبة هللا فهي الحياة األبدية في
المسيح يسوع ربنا.
االنسان بال يسوع هو ميت روحيا ويموت الموت الطبيعي .والرب يسوع له المجد يتكلم لنا
كذلك على موت آخر .يقول في سفر الرؤيا :من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
كل من ينتصر لن يلحق به أذى الموت الثاني .الذي هو العذاب االبدي .هللا في محبته
رد للحياة موتى .قال
ينادي كل انسان الى التوبة وااليمان بإبنه يسوع الحي .الرب يسوع ِّ
ِ ِ
الصِبَّي ُة ومش ْت .ثم يوم آخر شاف
ول ُقو ِمي .ولِْلوْق ِت قام ِت َّ
لبنت صغيرة :يا صبَّي ُة لك أ ُق ُ

أرمة تبكي وراء نعش فيه إبنها وحيدها الناس حاملينه ليدفنوه.

النعش فوقف اْلح ِ
ِ
امُلون وقال:
فل َّما رآها َّ
الر ُّب تحَّنن عل ْيها وقال لها :ال ت ْبكي .ثُ َّم تق َّدم ولمس َّ ْ
ِ ِ
َّ
أيُّها َّ
ُم ِه .واالن لعازر الذي كان في
الش ُّ
اب لك أ ُق ُ
ول ُق ْم فجلس اْلم ْي ُت و ْابتدأ يتكل ُم فدفع ُه إلى أ ِّ
طلُ ُب
القبر منذ أربعة أيام .ومرثا قالت للرب يسوع :فأنا و ِاث ـقة تماماً ِبأ َّن هللا ُي ْع ِطيك ُك َّل ما ت ْ
ِم ْن ُه .يسوع الطيب .كل الناس عرفوا أن هللا كان معه .وقليلون آمنوا به .ومرثا أمنت بمحبة.
ويسوع في حنانه جاوبها :سيُقوم أ ُخ ِ
وك .أ ِّكد لها أنه جاء ليقيم أخوها االن.
ُ
ف أَّن ُه
لكنها فهمت بحسب التعليم العادي ،أن أخوها سيقوم في نهاية الزمان .فقالت :أ ْع ِر ُ
سيُقوم ِفي اْل ِقيام ِة ِفي اْلي ْو ِم األ ِخ ِ
ير .فرَّد ي ُسوعُ هذا الكالم الذي زعزع الهاوية علم الموتى
ُ
والذي يشدد إيماننا ويقوينا بفرح هللا أنه هو نهاية الحياة وبدايتها فقال :أنا ُهو اْل ِقيام ُة واْلحياةُ،
م ْن آمن ِبي وإِ ْن مات فسي ْحيا ،وم ْن كان حيا وآمن ِبي فل ْن ي ُموت ِإلى األب ِد .والرب يسوع
قال هذا الكالم العظيم لمرثا ثو سألها :هل تؤمنين بهذا؟ قالت له :نعم يا سيدي .أنا آمنت

أنك أنت هو المسيح ابن هللا الذي جاء إلى العالم.
ومرثا راحت تخبر أختها مريم التي ركدت الى يسوع وقالت له نفسه الكالم .ول َّما رآها ي ُسوعُ
ت ْب ِكي فاض قْل ُب ُه ِباألسى َّ
الش ِد ِيد وسأل :أ ْين دف ْنتُ ُموهُ؟ فأج ُابوا :تعال يا سِِّي ُد و ْان ُ
ظ ْر .ي ُسوعُ
بكى .الرب يسوع يبكي مع الباكين .وبكى على أورشليم بسبب قسوة سكانها ورفضهم للسالم

المعطى لهم .ونحن ننظر الى يسوع ونتعلم الحنان والشفقة منه .ثُ َّم ا ْقترب ِإلى اْلق ْب ِر وكان
الرِب ُع وق ْد
ك ْهفاً على باِب ِه حجر كِبير وقالْ :ارف ُعوا اْلحجر .فقال ْت م ْرثا :يا سِِّي ُد ،هذا ي ْو ُم ُه َّا
أ ْنـ ـتن .فقال ي ُسوعُ :أل ْم أُق ْل ل ِكِ :إ ْن آم ْن ِت تر ْي م ْجد هللاِ؟ فرف ُعوا اْلحجر ،ورفع ي ُسوعُ ع ْين ْي ِه ِإلى
السم ِ
اء وقال :أيُّها اآلب ،أ ْش ُكرك ألَّنك س ِمعت لِي وق ْد علِمت أَّنك دوماً تسمع لِي و ِ
لكِِّني ُقْل ُت
َّ
ُْ
ْ
ُ
ُ
ْ ُ
ْ
هذا ألج ِل اْلجم ِع اْلو ِاق ِ
ف حولِي لِي ْؤ ِم ُنوا أَّنك أ ْنت أرسْلتِني .ثُ َّم نادى بصو ٍت ع ٍ
ال :لِعازُر
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ ِِ
ف أرْس ُه .فقال ي ُسوعُ لِم ْن ح ْول ُه:
يل يُل ُّ
ْ
اخ ُرْج .فخرج اْلم ْي ُت واأل ْكف ُ
ان ت ُش ُّد يد ْيه وِر ْجل ْيه واْلم ْند ُ
ُحُّلوهُ ود ُعوهُ ي ْذه ْب.
خلوه يسمع خبر االنجيل،
حلوهِّ .
ُحُّلوهُ .هذا ما يريده هللا لإلنسان المربوط بسلسلة خطاياهِّ :
حل العقدة مع إخوتك وأقربائك وال تبق
خبر هللا الذي وصل الينا للحياة الجديدة واالبديةِّ .

الميت .استيقظ أيها النائم وقم من بين األموات فيشرق عليك نور
مقيدا بالتقاليد و ِّ
الدين الثقيل ِّ
ِّ
المسحي .ربنا يسوع له المجد وعدنا في هذا االنجيل االصحاح الخامس يقول :اْلح َّق ،اْلح َّق
ول ل ُك ْمِ :إ َّن م ْن ي ْسم ُع كال ِمي وُي ْؤ ِم ُن ِب َّال ِذي أ ْرسلِني تكون له الحياة األبدية وال يحاكم في
أ ُق ُ
اليوم األخير ،ب ْل ق ِد ْانتقل ِمن اْلم ْو ِت ِإلى اْلحي ِاة.
يسوع أقام لعازر من الموت ،كما سيقيمه هللا أيضا في اليوم الثالث بعد صلبه .الفرق بين
جميع أديان العالم والمسيحية هو هذا بالضبط :ظهور إبن هللا في الجسد وموته من أجل
ِ
يح ق ْد قام لكان
خطيانا جميع وقيامته من الموت .هكذا يقول الكتاب :ول ْو ل ْم ي ُك ِن اْلمس ُ
ور على هللاِ ِإ ْذ ِإَّننا ش ِهدنا على هللاِ
ِ ٍِ
ِ
ود ُز ٍ
ْ
ت ْبش ُيرنا عبثاً وإِيم ُان ُك ْم عبثاً ولكان تبيَّن ع ْندئذ أَّننا ُش ُه ُ
ِ
ِ
ِ
يح ق ْد قام،
امون .ول ْو ل ْم ي ُك ِن اْلمس ُ
أَّن ُه أقام اْلمسيح و ُهو ل ْم ُيق ْم ُه ل ْو ص َّح أ َّن األ ْموات ال ُيق ُ
اكم .أ َّما اآلن فاْلم ِسيح قام ِمن بي ِن األمو ِ
ِ
ِ
ات ِب ْك اًر
ْ ْ
ُ
ْ
لكان إيم ُان ُك ْم عبثاً ول ُك ْنتُ ْم ب ْع ُد في خطاي ُ ْ
لِ َّلرِاق ِدين .أمين .هذه كلمة هللا ابونا السماوي .فهي طاهرة في الكتاب المقدس .تأملها بتواضع

وصالة الى هللا في كل شيء باسم يسوع المسيح الحي .آمين .ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح
معنا جميعا .آمين.

