يسوع هو القيامة واحلياة
يوحنا 37-1:11
سريا على األقدام؟
سؤال للمناقشة :ما هي أطول رحلة قمت هبا ً
ضا و ُهو لِع َازرِ ،من ب ْي ِ
ِ
ت َع ْن يَا ِم ْن قَ ْريَِة َم ْرََيَ َوَم ْرََث أُ ْختِ َها.
سا ٌن َم ِري ً َ َ َ ُ ْ َ
َوَكا َن إنْ َ
ضاِ ،هي الَِِّت َد َهنَ ِ
ب بِ ِط ٍ
َخ َ ِ
ش ْع ِرَها.
الر َّ
ت َّ
ت ِر ْجلَْي ِه بِ َ
يبَ ،وَم َس َح ْ
َوَكانَ ْ
ت َم ْرََيُ ،الَِِّت َكا َن لِ َع َازُر أ ُ
وها َمري ً َ
ت األُ ْختَ ِ
فَأَرسلَ ِ
ان إِلَْي ِه قَائِلَتَ ْ ِ
يض».
ْيََ « :ي َسيِ ُدُ ،ه َوذَا الَّ ِذي ُُِتبُّهُ َم ِر ٌ
َْ
هللا ،لِي تم َّج َد ابن ِ
ت ،بل ألَج ِل ََْم ِد ِ
ال«:ه َذا الْمرض لَْي ِ ِ
ِ
هللا بِ ِه».
سوعُ ،قَ َ
س لل َْم ْو َ ْ ْ
ََ َ
ُْ
فَ لَ َّما ََس َع يَ ُ
ََ ُ َ
ب َم ْرََث َوأُ ْختَ َها َولِ َع َازَر.
سوعُ ُُِي ُّ
َوَكا َن يَ ُ
ث ِحينَئِ ٍذ ِِف الْمو ِ
ض ِع الَّ ِذي َكا َن فِ ِيه يَ ْوَم ْ ِ
ْي.
يض َم َك َ
فَ لَ َّما ََِس َع أَنَّهُ َم ِر ٌ
َْ
يذهِ«:لِنَ ْذهب إِ ََل الْي ه ِ
ال لِتَالَِم ِ
ضا».
ك قَ َ
وديَِّة أَيْ ً
ُُثَّ بَ ْع َد ذلِ َ
َُ
َ ْ
ِ
اك».
قَ َ
ضا إِ ََل ُهنَ َ
ود يَطْلُبُو َن أَ ْن يَ ْر ُُجُ َ
ب أَيْ ً
ال لَهُ التَّالَمي ُذََ «:ي ُم َعلِ ُم ،اآل َن َكا َن الْيَ ُه ُ
وكَ ،وتَ ْذ َه ُ
ِ
ات الن َ ِ
ور
س ْ
اع ُ
ت َس َ
َح ٌد يَْشي ِِف الن َ
َج َ
أَ
ِت َع ْش َرةَ؟ إِ ْن َكا َن أ َ
َّها ِر الَ يَ ْعثُ ُر ألَنَّهُ يَ ْنظُُر نُ َ
اب يَ ُ
سوعُ«:أَلَْي َ
َّهار اثْ نَ َ ْ
ِ
َح ٌد يَْ ِشي ِِف اللَّْي ِل يَ ْعثُ ُر ،أل َّ
س ِف ِيه».
ه َذا ال َْعا ََِلَ ،ولك ْن إِ ْن َكا َن أ َ
َن الن َ
ُّور لَْي َ
(يوحنا )10-1:11
ينتهي األصحاح العاشر من إجنيل يوحنا بنزول يسوع السريع إىل وادي األردن اليت يقع على مستوى مثامنائة

ومخسة وعشرين قدما حتت سطح البحر من أورشليم اليت ترتفع ما يقارب ألفني ومخسمائة قدما فوق سطح
يعمد فيه .ونزل يسوع إىل هناك مباشرة بعد أن
البحر .ونقرأ أنَّه ذهب إىل املكان الذي كان يوحنا املعمدان ّ
حاول اليهود رمجه يف أورشليم بعدما أظهر عن نفسه أبنَّه الراعي احلقيقي وأعلن قائال" :أان واآلب واحد".
لكن يسوع فلت من قبضتهم .ونراه هنا ذاهبا إىل وادي األردن
فغضب القادة اليهود وحاولوا أن يقتلوهَّ ،
بكل فرح .وتقع تلك املنطقة ابلقرب من البحر امليت (النقطة األخفض يف الكرة
حيث سيستقبله بعضهم ِّّ
األرضية) .فمكث يسوع هناك وخدم .وكانت قلوب الناس مستع ّدة َّ
ألن يوحنا املعمدان كان قد هيَّأها،
ونقرأ َّ
أن كثريين آمنوا به (يوحنا .)42:10
وبينما كان يسوع موجودا يف تلك املنطقة وصلته أخبار هو وتالميذه من مرمي ومراث َّ
أن لعازر مريض .وكان

األمر يستغرق سفر يوم ألخذ الرحلة إىل بلدة مرمي ومراث ولعازر املمتدة على مسافة مثانية عشر ميال ونصف
امليل شرق أورشليم.
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من الالفت َّ
أن القرية تُدعى قرية مرمي ومراث (ع  .)1أال يكون من الرائع أنَّه بسبب تكريسك هلل يُطلق إمسك
على بلدتك؟ ويفرتض يوحنا كاتب اإلجنيل َّ
أن َّقراءه يعرفون عن مرمي من األانجيل األخرى (ع .)2وال نقرأ

يف إجنيله عن مسح مرمي ألرجل املسيح بعطرها الغايل الثمن إال يف األصحاح التايل.
أرسلت األختان خربا إىل يسوع تقوالن له" :الذي حتبّه مريض" وعنتا أن لعازر مريض .وجيب أن َّ
نتذكر َّ
أن
مقربني ليسوع ،وكان هو يستمتع بقضاء الوقت معهم .ومل تطلب األختان من يسوع أن
هؤالء كانوا أصدقاء ّ
أن األمر سيزيد ضغطا عليه .وعلمتا َّ
أييت إذ علمتا َّ
أن السلطات الدينيّة تالحقه ورؤساء الدين يريدون قتله.
واجمليء إىل جوار أورشليم يش ِّّكل خطرا كبريا ،لكن مل تستطيعا إالَّ أن خترباه بوضع لعازر .وإين متأكد َّ
أبَّنما
كانتا تف ِّّكران إببراء يسوع إلبن قائد املئة عن بعد (مىت  ،)13-5:8فرََّّبا يفعل ذلك مع لعازر.

بد َّ
أن األمر لن ينتهي ابملوت ،و َّ
رد فعل يسوع َّ
يتمجد من خالله .وال َّ
أن الرسول
أن إبن هللا سوف َّ
كان ّ
محل تلك الرسالة إىل مرمي ومراث .لكن املشكلة كانت أنَّه بينما كان يسوع يتكلَّم كان لعازر قد مات .دعوان
نف ِّّكر يف األمر ،فقد إستغرق املرسل يوما كامال ليصل إىل يسوع .ونقرأ َّ
أن يسوع إنتظر يومني (ع  )6قبل
أن ينطلق إليهم ،وابلطبع إستغرقت الطريق سريا يوما كامال .وعندما وصل إىل هناك ،قالت له مراث إنَّه أصبح
للعازر أربعة َّأَّيم يف القرب (ع  17وع .)39
ملاذا تعتقد َّ
يوما عن توقيت هللا؟
أن يسوع إنتظر يومْي؟ وهل تساءلت ً
اليهودي َّ
أن روح اإلنسان تبقى ابلقرب من جسده لفرتة تقارب الثالثة َّأَّيم .وكانوا يعلنون الوفاة
يعلِّّم التقليد
ّ
يتغري لون الوجه وتظهر عالمات التحلّل .فإعتقدوا أنَّه بعد ثالثة َّأَّيم
ويفقدون األمل يف إنعاش امليت عندما َّ

كان من املستحيل أن تعود الروح إىل اجلسد .وعلم يسوع متاما فكر هللا حني وصل املرسل إليه .وكان يسوع
قد أقام كل املوتى الذين حضر جنازاهتم ،مثل إبن أرملة انيني (لوقا  ،)17-11:7وإبنة َّييرس (مىت
لكن
 ،)26-18:9واآلن لعازر .ولو ذهب يسوع مباشرة لكان إعتقد الناس أنَّه أبرأه ومل يقمه من املوتَّ ،
اآلب أراد أن يعلِّّمنا مجيعنا َّ
أن يسوع هو القيامة واحلياة (ع  .)25وكان اليهود يؤمنون أنَّه ستكون هناك

قيامة األموات ،وهذه إحدى العالمات اليت تشري إىل املسيَّا .فكانت هذه املعجزة ستسبب بركة ،لكن أكثر
من ذلك ستكون عالمة إىل َّ
كل األرض.
أن يسوع هو املسيَّا وهو لديه السلطة على ّ
استَ ْي ِقظُوا ،تَرََّّنُوا ََي ُس َّكا َن التُّر ِ
اب( ".إشعياء .)19:26
وم ا ْْلُثَ ُ
" َُتْيَا أ َْم َواتُ َ
ثْ .
ك ،تَ ُق ُ
َ
َ
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وَكثِريو َن ِمن َّ ِ ِ
ين ِِف تُر ِ
اب األ َْر ِ
هؤالَ ِء إِ ََل ال َْعا ِر لِال ْزِد َر ِاء
هؤالَ ِء إِ ََل ا ْحلَيَاةِ األَبَ ِديَِّةَ ،و ُ
ض يَ ْستَ ْي ِقظُو َنُ ،
َ ُ َ
الراقد َ َ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ْب َكالْ َك َواكِ ِ
ين إِ ََل الِ ِ
ب إِ ََل أَبَ ِد
ين َردُّوا َكث ِري َ
األَبَد ِيَ .والْ َفاِهُو َن يَضيئُو َن َكضيَاء ا ْْلَلَدَ ،والذ َ
ُّ
الد ُهوِر(.دانيال )3-2:13

وكون لعازر قد مات قبل أربعة َّأَّيم فقد أزال هذا األمر أي شك من عقول الناس عند إقامته من املوت.
فكان هذا برهاان َّ
أبن يسوع هو املسيح ابلفعل!
ِّ
ليتوجهوا
نوجه األضواء على التالميذ بعد أن وصلهم اخلرب .فعندما قال هلم يسوع إنَّه أتى الوقت
ّ
دعوان ّ
حنو اليهوديَّة ،علموا مجيعهم أبنَّه كان يقصد أورشليم .وعرفوا َّ
مير وسط بيت عنيا وأورشليم ليصل
أن عليه أن َّ
إىل هضبة اليهوديّة ،األمر الذي َّ
شكل خطرا عليهم مجيعا .فالطريق كان خطرا ،أضف إىل َّ
أن القيادة
اليهوديّة كانت قد حاولت قتل يسوع .وكانوا مجيهم معروفني َّأَّنم تالميذه املرت ِّّدون عن التقاليد الدينية
ألن يسوع نفسه قال َّ
أن لعازر على ما يرام َّ
اليهوديّة .فلم جيدوا مربَّرا لرجوعهم إىل أورشليم .وظنّوا َّ
إن ذلك
ِّ
فسر هلم يسوع أنَّه مات ابلفعل (ع  .)14إذا أيعقل أن يكون يسوع قد
يؤدي للموت ،إىل أن َّ
املرض لن ّ
أن لعازر لن ميوت؟ ابلطبع ،كال .قال َّ
أخطأ عندما قال للمرسل َّ
إن هذا املرض ليس للموت ،والتشديد هنا
هو على الكلمة ليس .وطمأَّنم َّ
أبن الكل سيكون على ما يرام إن مكثوا يف النور .وكان الوقت ُُيسب

ابلساعات ،فكان النهار إثين عشر ساعة وكذلك الليل أيضا .وابلطبع ،مل يكن عدًّا دقيقا كما لدينا اليوم.
سيحل الظالم من وقت صلبه إىل أن يقوم من املوت .لقد علم يسوع َّ
أن وقته كان قد
وقد كان يعين أنَّه
ّ

حضر ،لكن إىل أن أييت ذلك الوقت ،مل يكن لديه ما خيافه إذ كان ميشي يف النور ويعمل مشيئة أبيه.
ِ
ِ
ِ
ب ألُوقِظَهُ».
ك قَ َ
قَ َ
ال ه َذا َوبَ ْع َد ذلِ َ
ال ََلُ ْم«:ل َع َازُر َحبيبُ نَا قَ ْد ََن َم .لك ِّن أَ ْذ َه ُ
ال تَالَِمي ُذهََُ « :ي َسيِ ُد ،إِ ْن َكا َن قَ ْد ََن َم فَ ُه َو يُ ْش َفى».
فَ َق َ
ول َعن رقَ ِ
ِِ
اد الن َّْوِم.
سوعُ يَ ُق ُ
ول َع ْن َم ْوتهَ ،و ُه ْم ظَنُّوا أَنَّهُ يَ ُق ُ ْ ُ
َوَكا َن يَ ُ
ات.
فَ َق َ
سوعُ ِحينَئِ ٍذ َعالَنِيَةً« :لِ َع َازُر َم َ
ال ََلُ ْم يَ ُ
وأََن أَفْ رح ألَج ِل ُكم إِِّن ََل أَ ُكن هن َ ِ ِ
ِ ِ
ب إِلَْي ِه!».
َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ َُ
اك ،لتُ ْؤمنُواَ .ولك ْن لنَ ْذ َه ْ
ِ ِ ِ ِِ ِ
وت َم َعهُ!».
وما الَّ ِذي يُ َق ُ
فَ َق َ
ب ََْن ُن أَيْ ً
ضا لِ َك ْي ََّنُ َ
ال لَهُ الت َّْوأ َُم للتَّالَميذ ُرفَ َقائه« :لنَ ْذ َه ْ
ال تُ َ
ص َار لَهُ أ َْربَ َعةُ أ َََّيٍم ِِف الْ َق ِْب.
س ُ
وع َو َج َد أَنَّهُ قَ ْد َ
فَ لَ َّما أَتَى يَ ُ
ت َع ْن يا قَ ِريب ًة ِمن أ ِ
س َع ْش َرَة غَل َْو ًة.
َوَكانَ ْ
ت بَ ْي ُ َ َ ْ ُ
ُور َشل َ
يم ََْن َو ََخْ َ
وِها عن أ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َخي ِه َما.
َوَكا َن َكثريُو َن م َن الْيَ ُهود قَ ْد َجاءُوا إِ ََل َم ْرََث َوَم ْرََيَ ليُ َع ُّز َُ َ ْ
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َن يس َ ٍ
ت جالِسةً ِِف الْب ْي ِ
ت.
فَ لَ َّما ََِس َع ْ
وع آت الَقَ ْتهَُ ،وأ ََّما َم ْرََيُ فَ ْ
َ
استَ َم َّر ْ َ َ
ت َم ْرََث أ َّ َ ُ
ت أِ
ِ
َخي!
ههنَا ََلْ يَُ ْ
فَ َقالَ ْ
وعََ «:ي َسيِ ُد ،لَ ْو ُك ْن َ
س َ
ت ُ
ت َم ْرََث ليَ ُ
َن ُك َّل ما تَطْلُب ِمن ِ
ِ
يك هللاُ إِ ََّيهُ».
هللا يُ ْع ِط َ
لك ِّن اآل َن أَيْ ً
ضا أَ ْعلَ ُم أ َّ َ
ُ َ
َخ ِ
وك».
قَ َ
وم أ ُ
سوعَُ «:سيَ ُق ُ
ال ََلَا يَ ُ
ت لَه مرََث«:أََن أَ ْعلَم أَنَّه سي ُقوم ِِف ال ِْقيام ِةِِ ،ف الْي وِم األ ِ
َخ ِري».
قَالَ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ
َْ
ََ
ِ
سيَ ْحيَا،
قَ َ
آم َن ِِب َولَ ْو َم َ
سوعُ«:أ َََن ُه َو الْقيَ َامةُ َوا ْحلَيَاةَُ .م ْن َ
ات فَ َ
ال ََلَا يَ ُ
ِ ِ
ْي ِهب َذا؟»
آم َن ِِب فَ لَ ْن يَُ َ
وت إِ ََل األَبَد .أَتُ ْؤمنِ َ
َوُك ُّل َم ْن َكا َن َحيًّا َو َ
ت الْم ِسيح ابن ِ
هللاِ ،
اآلِت إِ ََل ال َْعا ََِل»(.يوحنا -11:11
قَالَ ْ
ت أَنَّ َ
آم ْن ُ
ت لَهُ«:نَ َع ْم ََي َسيِ ُد .أ َََن قَ ْد َ
ك أَنْ َ َ ُ ْ ُ
)27

إستخدم يسوع عبارة "قد َنم" ليصف موت املؤمن ،هل سيحصل لنا األمر نفسه عندما َّنوت َنن
حَّت َميئه؟ ما الذي سيحصل لنا عندما َّنوت؟
املؤمنْي فنذهب ِف سبات وننام َّ
يصف يسوع موت املؤمن "ابلنوم" .وهو إنفصال الروح والنفس عن اجلسد .فاجلسد يكون "انئما"
لكن الروح ذلك اجلزء غري املرئي الذي هو اجلزء "الباقي" تذهب لتكون مع الرب .وعندما
يف القربَّ ،
الرب جالسا عن ميني اآلب (أعمال الرسل
كان اليهود يرمجون إستفانوس َّأول شهيد مسيحي رأى ّ
ب (أعمال الرسل  .)59:7وبينما كان جسده مغطًّى
 ،)56:7ونقرأ أنَّه بعد ذلك رقد يف الر ّ
ابحلجارة ،وقف يسوع يف مكانه عن ميني اآلب ليستقبل روحه هو بنفسه .وعندما أقام يسوع إبنة
َّييرس ،نقرأ َّ
أن روحها عادت إليها (لوقا  ،)55:8فأين كانت روحها؟ لقد كانت مع اآلب بينما
جمسا أمام يسوع .وكتب الرسول بولس إىل أهل تسالونيكي قائال:
كان جسدها ًّ
َجلِنَا ،ح ََّّت إِذَا س ِهرََن أَو َِّنْنَا ََْنيا َِ
ُج ًيعا َم َعهُ1( ".تسالونيكي )10:5
"الَّ ِذي َم َ
َ
َ ْ ْ
ات أل ْ َ
حىت لو كانت أجسادان مائتة (انئمة) ،سنكون أحياء مع املسيح .ويكتب بولس عن هذا األمر يف مكان
َّ
آخر قائال:
ِ
ت ا ْحلياةُ ِِف ا ْْل ِ ِ
ِ
ِ
ت أَ ْد ِري!
ار؟ لَ ْس ُ
" َولك ْن إِ ْن َكانَ ََ
سد ه َي ِِل ََثَُر َع َملي ،فَ َماذَا أَ ْختَ ُ
ََ
فَِإِّن ََْمص ِ
ِ
ض ُل ِج ًّدا( ".فيلييب
يح ،ذَ َ
ِل ا ْشتِ َهاءٌ أَ ْن أَنْطَلِ َق َوأَ ُكو َن َم َع ال َْم ِس ِ
اك أَفْ َ
ٌُ
ور م ْن االثْ نَ ْْيَ ِ :
.)24-22:1
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قال إنَّه يشتهي أن ينطلق ويكون مع املسيح .ولو إعتقد أنَّه سيكون غائبا عن الوعي ما كان ليقول
"ذاك أفضل جدًّا ".لكنَّه آمن أنَّه يف اللحظة اليت سيغمض فيها عينيه سيكون مع املسيح .عندما نؤمن
ابلفعل كما فعل بولس َّ
ألي أمر نواجهه.
أن املوت أفضل جدًّا جيهزان هذا املوقف القليب ِّّ
غالبا ما ُمسي توما (الذي يُدعى دمياس أي التوأم) املشكك ،لكن عندما نقرأ َّ
أن يسوع قال لتالميذه
جهز نفسه لإلنطالق .لقد كان متوقِّّعا أن ميوت مع املسيح .وميكن أن
َّإَّنم سينطلقون حنو أورشليم واليهودية َّ
لكن يسوع هو ملك امللوك وقد غلب املوت واجلحيم من أجلنا حنن
يكون املوت ملك اهللع عند كثريينَّ ،
الذين آمنَّا به.
يتوجه إَل بيت عنيا .شارك عن فرتة ِف
بعد أن َسع يسوع خب مرض لعازر إنتظر يومْي قبل أن َّ
حياتك حْي إنزعجت من إنتظار توقيت الرب .هل وجدت الح ًقا سببًا للتأخري؟
علي ثالث سنني ونصف السنة حني كنت أصارع مع مكتب اهلجرة يف الوالَّيت املتح ّدة
أذكر أنَّه َّ
مرت ّ
أين مل أستطع طوال فرتة اإلنتظار أن أتقاضى
من أجل احلصول على أتشرية إقامة .وكان وقتا صعبا جدًّا إذ ِّّ

الرب لتسديد إحتياجاتنا .ال أعلم كيف كنَّا
أجرا كامال .وكانت فرتة اإلنتظار تلك حمبطة جدًّا ،وإتكلنا على ّ
الرب .وإذ أنظر إىل الوراء أرى َّ
مرة كان
أن إمياين َّ
كل َّ
سنتخطَّى تلك الظروف لوال أصدقائنا ونعمة ّ
تقوى يف ّ
الرب يرسل لنا املال من خالل األصدقاء لنتخطَّى تلك املرحلة.
ّ
الرب وصل إىل بيت عنيا ،ولكن ليس إىل بيت مرمي ومراث َّ
ألن مراث
يبدأ العدد السابع عشر ابلقول إ َّن ّ
أُخربت َّ
الرب قادم (ع  .)20وذهبت ملالقاته بينما بقيت مرمي يف البيت .فإىل أين وصل؟ ال َّ
بد أنَّه كان
أن ّ

قد وصل إىل خارج البلدة حيث كانت املدافن .فذهبت مراث إىل هناك حيث كان منتظرا (ع  .)20وكان
وإين متيقن َّ
أن يسوع وتالميذه كانوا قد تعبوا من الصعود من طريق
بيت مراث داخل البلدة بعيدا عن املدافنِّّ .
أرُيا .وعندما مسعت مراث َّ
كل شيء وأسرعت ملالقاته دون أن تنتظر مرمي .لكن ،مل
أن ّ
الرب قادم ،تركت ّ
ِّ
ترحب األختان أبخيهما إذ يُوقظ من سبات املوت.
يكن ّ
الرب سيقيم لعازر قبل أن تصل مرمي .فقد أراد أن ّ
بد َّ
ال َّ
أن مرمي ومراث ولعازر كانوا معروفني يف أورشليم إذ نقرأ أنَّه أتى الكثري من اليهود لتقدمي التعازي
عندما مات لعازر .وال خيربان يوحنا ملاذا بقيت مرمي يف البيت .لكننا نعلم َّ
أن مراث كانت مضيفة ممتازة هتتم
ألمور ضيوفها ،لكن رََّّبا كانت قد تعلَّمت الدرس من مرمي اليت بقيت عند رجلي يسوع تستمع لكلماته.
أصرت اآلن أبن تضع املسيح َّأوال قبل مسؤولياهتا جتاه ضيوفها .لكن ،ال جند جوااب ملاذا بقيت مرمي يف
و ّ
5

البيت.

عندما وصلت مراث إىل املسيح كان قلبها ولساَّنا ممتلئني أبلف "لو َّ
أنََ " ."...ي َسيِ ُد ،لَ ْو ُك ْن َ
ت ُ
ههنَا ََلْ
ت أِ
َخي!" وغالبا ما نندم على أمور حدثت يف حياتنا ،إن كان ذلك بسبب خياراتنا أو بسبب سوء
يَُ ْ
ظ .فاحلياة مليئة ب ــِّ "فقط لو" و "ماذا لو" .وهي مليئة ابلتساؤالت .لكن إن كنَّا نرّكِّز على عبارة "فقط
احل ّ
لو" ،ميكن أن ِّّ
الرب يف ظروف
نفوت السؤال األهم وهو "ماذا اآلن؟" .فالسؤال الذي جيب أن نطرحه على ّ

الرب يف املعادلة مهما تكن احلالة صعبة
مماثلة هو":ماذا اآلنَّ ،ي رب؟ ما هي اخلطوة التالية؟" فإن كنَّا نضع ّ
حل هلا.
أو معقَّدة ،لن يعسر عليه إجياد ٍّّ
فتجرأت وقالت لهِ ":
عربت مراث عن ندمها هنا ،إالَّ َّأَّنا عرفت َّ
لك ِّن
َّ
الربَّ ،
أن ال شيء مستحيل على ّ
َن ُك َّل ما تَطْلُب ِمن ِ
يك هللاُ إِ ََّيهُ( ".ع  .)22وغالبا ما نقسى على مراث عندما
اآل َن أَيْ ً
هللا يُ ْع ِط َ
ضا أَ ْعلَ ُم أ َّ َ
ُ َ

لكين أعتقد َّ
أن يسوع نظر إىل حزَّنا بعطف وشعر أبملها .وبينما نقرأ هذا النص ،جند
نقرأ عنها وعن أختهاِّّ ،
َّ
أن ما قالته صحيح! لقد حتلَّت ابجلرأة أبن أتمل وتعلن إمياَّنا أبنَّه هو املسيَّا املنتظر إبن هللا الذي أتى إىل

منر هبا ،لكن هل مت ّد له يدك طلبا للمساعدة؟ وصلت مراث يف
هذا العامل! رََّّبا نرى يسوع وسط احلالة اليت ّ
َن ُك َّل ما تَطْلُب ِمن ِ
إمياَّنا إىل مرحلة إستطاعت أن تقول فيهاِ :
هللا يُ ْع ِط َ
"لك ِّن اآل َن أَيْ ً
يك هللاُ
ضا أَ ْعلَ ُم أ َّ َ
ُ َ
يتدخل
إِ ََّيهُ" (ع  .)22لكنَّها مل تطلب منه! وكثريون منا ميتلكون إمياان كبريا إالَّ َّأَّنم ال يطلبون منه أن َّ
كقصة الرجل الذي كان إبنه مسكوان:
بطريقة عجائبيّة ،متاما َّ
فَسأ ََل أََبهَُ «:كم ِمن َّ ِ
ال« :م ْن ُذ ِ
صبَاهُ.
الزَمان ُم ْن ُذ أ َ
َصابَهُ ه َذا؟» فَ َق َ ُ
َ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّن َعلَْي نَا َوأَعنَّا».
ريا َما أَلْ َقاهُ ِِف النَّا ِر َوِِف ال َْماء ليُ ْهل َكهُ .لك ْن إِ ْن ُك ْن َ
يع َش ْي ئًا فَ تَ َحن ْ
ت تَ ْستَط ُ
َوَكث ً
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْم ْؤِم ِن».
فَ َق َ
سوعُ«:إِ ْن ُك ْن َ
ت تَ ْستَط ُ
يع أَ ْن تُ ْؤم َنُ .ك ُّل َش ْيء ُم ْستَطَاعٌ لل ُ
ال لَهُ يَ ُ
ُومن َي سيِ ُد ،فَأ ِ
وع وقَ َ ِ
ِ ِ
ِِ
َع ْن َع َد َم إِيَ ِاّن»( .مرقس)24-21:9
ص َر َ
فَلل َْوقْت َ
ال«:أ ُ َ َ
خ أَبُو ال َْولَد ب ُد ُم ٍ َ
أن يسوع يستطيع أن يشفي ِّّ
كان ذلك الرجل يصارع إبميانه مثل مراث .لقد آمن َّ
وُيرر إبنه ،لكن مثل

حل هلا .حنن حباجة ملعونة من عند
كثريين منَّا ومثل مراث ،كان تركيزه على احلالة املأساوية واليت ابلنسبة لنا ال ّ
تعرب عن إمياَّنا.
الرب لنغلب ضعف إمياننا! كان واقفا أمام مراث "أهيه الذي أهيه" (خروج  )14:3منتظرا أن ِّّ
ّ
ِ
سيَ ْحيَاَ ،وُك ُّل
وشارك معها من يكون هو":قَ َ
آم َن ِِب َولَ ْو َم َ
سوعُ«:أ َََن ُه َو الْقيَ َامةُ َوا ْحلَيَاةَُ .م ْن َ
ات فَ َ
ال ََلَا يَ ُ
ِ ِ
ْي ِهب َذا؟» (ع  .)26-25وكانت هذه خامس عبارة
آم َن ِِب فَ لَ ْن يَُ َ
وت إِ ََل األَبَد .أَتُ ْؤمنِ َ
َم ْن َكا َن َحيًّا َو َ
من عبارات "أان هو" الذي قاهلا يسوع عن نفسه .وكأين به يقول هلا" :أان هو كل ما حتتاجني إليه".
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هل مررت بوقت صعب أو جتربة صعبة حني قلت":آه ،لو مل ُيصل ذلك ".أو "فقط لو أين إختذت
يتدخل اآلن.
قرارا آخر ".إن كنت تشعر ابلندم أو األسف على أمر يف املاضي أو احلاضر ،دع يسوع َّ
ما هي احلاالت الِت تقول فيها عبارة "فقط لو"...؟ ما الذي أيِت على فكرك؟ شارك مع
اآلخرين إن كنت تريد ذلك (يكنك أن تعتذر عن ذلك) .والح ًقا عند هناية الدرس سوف ِ
نقدم هذه
األمور للرب بطرحنا السؤال":ماذا اآلن َي رب؟"

رجعت مراث إىل البيت لتأيت َّبرمي ،ألن معجزة إقامة لعازر من املوت لن حتدث ما مل تكن هي
موجودة .وعندما خرجت مرمي من البيت حلق هبا احلاضرون ليبكوا معها:
ِ
ضر ،وهو ي ْدعُ ِ
ِ
ِ
وك».
ت َو َد َع ْ
ض ْ
َولَ َّما قَالَ ْ
ت ه َذا َم َ
ت َم ْرََيَ أُ ْختَ َها س ًّرا ،قَائلَةً«:ال ُْم َعل ُم قَ ْد َح َ َ َ ُ َ َ
ت إِلَْي ِه.
اء ْ
ت قَ َام ْ
ْك فَ لَ َّما ََِس َع ْ
أ ََّما تِل َ
ت َس ِر ًيعا َو َج َ
وع قَ ْد جاء إِ ََل الْ َقري ِة ،بل َكا َن ِِف الْم َك ِ
ان الَّ ِذي الَقَ ْتهُ ِف ِيه َم ْرََث.
َ
س ُ ََ
َْ َ ْ
َوََلْ يَ ُك ْن يَ ُ
ِ
ت َع ِ
ود الَّ ِذين َكانُوا مع َها ِِف الْب ْي ِ
ِ
ْي:
اجالً َو َخ َر َج ْ
ت يُ َع ُّزونَ َها ،لَ َّما َرأ َْوا َم ْرََيَ قَ َام ْ
ت ،تَبِعُ َ
وها قَائِل َ
ََ
َ
ُُثَّ إ َّن الْيَ ُه َ َ
ِ
اك».
ب إِ ََل الْ َق ِْب لِتَ ْب ِك َي ُهنَ َ
«إنَّ َها تَ ْذ َه ُ
ت
ت إِ ََل َح ْي ُ
سوعُ َوَرأَتْهَُ ،خ َّر ْ
ههنَا ََلْ يَُ ْ
فَ َم ْرََيُ لَ َّما أَتَ ْ
ت ِع ْن َد ِر ْجلَْي ِه قَائِلَةً لَهََُ «:ي َسيِ ُد ،لَ ْو ُك ْن َ
ت ُ
ث َكا َن يَ ُ
ِ
وع تَب ِكي ،والْي ه ُ َّ ِ
ب،
ين َجاءُوا َم َع َها يَ ْب ُكو َن ،انْ َز َع َج َِب ُّلر ِ
وح َوا ْ
أَخي!» .فَ لَ َّما َر َ
س ُ ْ
َ َُ
ضطََر َ
ود الذ َ
آها يَ ُ
سوعُ.
ض ْعتُ ُموهُ؟» قَالُوا لَهََُ «:ي َسيِ ُد ،تَ َع َ
َوقَ َ
ال«:أَيْ َن َو َ
ال َوانْظُْر» .بَ َكى يَ ُ
ف َكا َن ُُِيبُّهُ!».
فَ َق َ
ود«:انْظُُروا َك ْي َ
ال الْيَ ُه ُ
وت؟».
َوقَ َ
ضا الَ يَُ ُ
ض ِم ْن ُه ْم«:أَ ََلْ يَ ْق ِد ْر ه َذا الَّ ِذي فَ تَ َح َع ْي َِّن األَ ْع َمى أَ ْن ََْي َع َل ه َذا أَيْ ً
ال بَ ْع ٌ
ضا ِِف نَ ْف ِس ِه وجاء إِ ََل الْ َق ِْب ،وَكا َن مغَارًة وقَ ْد و ِ
ض َع َعلَْي ِه َح َج ٌر.
سوعُ أَيْ ً
َ َ َ َ ُ
ََ َ
فَانْ َز َع َج يَ ُ
ت الْم ْي ِ
َت أل َّ
َن لَهُ أ َْربَ َع َة أ َََّيٍم».
قَ َ
سوعُْ «:ارفَ عُوا ا ْحلَ َج َر!» .قَالَ ْ
تََ «:ي َسيِ ُد ،قَ ْد أَنْ ََ
ت لَهُ َم ْرََث ،أُ ْخ ُ َ
ال يَ ُ
ت تَرين ََْم َد ِ
ك :إِ ْن ِ
ال ََلَا يسوعُ«:أَ ََل أَقُل لَ ِ
هللا؟».
َ
آم ْن َ ْ َ
ْ ْ
قَ َ َ ُ
اآلب ،أَ ْش ُك ُر َك
سوعُ َع ْي نَ ْي ِه إِ ََل فَ ْو ُقَ ،وقَ َ
فَ َرفَعُوا ا ْحلَ َج َر َح ْي ُ
ت َم ْو ُ
ث َكا َن ال َْم ْي ُ
ض ً
ال«:أَيُّ َها ُ
وعاَ ،وَرفَ َع يَ ُ
ِ
َج ِل ه َذا ا ْْلم ِع الْواقِ ِ
ك ِِف ُك ِل ِح ٍ
ْت،
ت أَنَّ َ
ألَنَّ َ
ف قُل ُ
ت ِِلَ ،وأ َََن َع ِل ْم ُ
ك ََِس ْع َ
ْي تَ ْس َم ُع ِِلَ .ولك ْن أل ْ
َْ َ
خ بِصو ٍ
ت َع ِظ ٍيم«:لِ َع َازُرَ ،هلُ َّم َخا ِر ًجا!»
ك أ َْر َسلْتَ ِّن»َ .ولَ َّما قَ َ
لِيُ ْؤِمنُوا أَنَّ َ
ال ه َذا َ
ص َر َ َ ْ
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وف ِِبِْن ِديل .فَ َق َ
ات ِِبَق ِْمطَ ٍةَ ،وَو ْج ُههُ َم ْل ُف ٌ
ت َويَ َداهُ َوِر ْجالَهُ َم ْربُوطَ ٌ
ج ال َْم ْي ُ
سوعُُ «:حلُّوهُ َو َدعُوهُ
فَ َخ َر َ
ال ََلُ ْم يَ ُ
ب»( .يوحنا )44-28:11
يَ ْذ َه ْ
نرى إميان مرمي إذ َّإَّنا عندما وصلت إىل مكان وجود يسوع ،وهو على األرجح ابلقرب من القرب ،ركعت عند
ت أِ
َخي!" .ومن مثَّ نرى أتثـّرا
ههنَا ََلْ يَُ ْ
َ":ي َسيِ ُد ،لَ ْو ُك ْن َ
ت ُ
قدميه (ع  ،)32وقالت له متاما ما قالت له مراث َ
واضحا بدا على مرمي ومراث واملوجودين بسبب فقداَّنم للعازر" :فَ لَ َّما رآها يسوعُ تَب ِكي ،والْي ه ُ َّ ِ
ين
َ َ َُ ْ
َ َُ
ود الذ َ
ب" (ع  .)32والكلمة اليواننية املستخدمة للتعبري عن إنزعاج
َجاءُوا َم َع َها يَ ْب ُكو َن ،انْ َز َع َج َِب ُّلر ِ
وح َوا ْ
ضطََر َ
ضا
سوعُ أَيْ ً
يسوع هي  embrimaomaiوقد إستخدمها يوحنا يف هذا العدد ويف العدد " :38فَانْ َز َع َج يَ ُ
ِ
سوعُ قَائِالً:
ِِف نَ ْفسه ".وقد إستخدم مىت ومرقس هذا التعبري يف إجنيليهما وقد تُرجم إىل التايل" :فَانْتَ َه َر ُِهَا يَ ُ
«انْظُرا ،الَ ي ْعلَم أَح ٌد!" و "فَانْتَ َهرهُ وأَرسلَهُ لِلْوق ِ
مرة أخرى
ْت" (مرقس  .)43:1وإستخدمها مرقس َّ
َ َ ْ َ
َ َ َْ َ
":وَكانُوا يُ َؤنِبُونَ َها(".مرقس .)5:14
عندما َّ
عب التالميذ عن غيظهم َ
ما هي الرسالة الِت أراد أن ينقلها يوحنا عندما إستخدم عبارة  embrimaomaiليصف ردَّة

فعل يسوع َبلنسبة للحزن املوجود عند القب؟
ِّ
يبدو و َّ
مفسر
كأن يوحنا يستخدم الصرامة أو الغضب اللذين رآمها يف يسوع يف ذلك اليوم .وقد نقل ّ
الكتاب املقدَّس وليم ابركلي الصورة أفضل ممَّا ميكن أن أنقلها أان:
"ملا الغضب؟ يبدو و َّ
أن دموع اليهود كانت جمبولة ابلرَّيء .فاحلزن املصطنع هو ما أاثر غضب يسوع.
لكن ابلطبع َّ
فإن حزن مرمي ومراث كان حقيقيًّا ،وال ميكننا أن نفسر كلمة  embrimaomaiلتعين
الغضب .وقد ترمجها "مافت" إىل  chafedأي "أُثريت مشاعره" ،إالَّ َّ
أن الرتمجة أتت ضعيفةَّ .أما يف الطبعة
املن ّقحة للكتاب املقدَّس فأتت كالتايل ":إنزعج يسوع ابلروح" ،إالَّ َّأَّنا ال تفي املعىن ح ّقه .وترمجها "رييو"
حىت َّ
أن جسده إرجتف ".رََّّبا يكون ذلك األقرب إىل املعىن األصلي .ويف
كالتايل" :إنزعجت روحه لدرجة َّ

يدل
العادة تُستخدم كلمة  embrimaomaiيف اللغة اليواننية الكالسيكيَّة لوصف حصان يشخر .ما ّ
على َّ
حىت أخرج صوت أنني انبع من قلبه .هذا هو
أن الوصف يشري هنا إىل مشاعر عميقة متلَّكت يسوع َّ
1
حىت يعتصر قلبه يف داخله".
األمر الرائع يف اإلجنيل إذ إ َّن يسوع يتشارك مع أمل اإلنسان َّ
نرى هنا صورة مجيلة إذ يدخل يسوع يف آالمنا .وقد تكلَّم عنه إشعياء قائال إنَّه رجل األحزان وخمترب
جسد يسوع هنا املثال األفضل املقدَّم لنا يف املزمور "17:51ذََبئِح ِ
هللا ِه َي
احلزن (إشعياء  .)3:53وقد َّ
َ ُ
William Barclay, The Daily Study Bible, The Gospel of John, Published by Saint Andrew Press, Edinburgh, page 97.
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ِ
ِ
ِ
ِ
الرب يسوع
ُر ٌ
ْب ال ُْم ْن َكس ُر َوال ُْم ْن َسح ُق ََي اَهللُ الَ َُتْتَق ُرهُ ".أعرف مؤمنني وضعوا ثقتهم يف ّ
وح ُم ْن َكس َرةٌ .الْ َقل ُ

وهم يذرفون الدمع بسهولة عندما يتقابلون مع أمل وعذاب اآلخرينَّ .ي له من أمر مجيل أن يكون لدينا قلب
منسحق وروح منكسرة فنستطيع أن نشعر مع أمل اآلخرين ونبكي معهم عندما يبكون (رومية  .)15:12لقد
حىت نعيش كما يريد هو.
الرب مثاال ّ
وضع لنا ّ
ما هي احلالة الِت تدعوك لتقول" :لو كنت هنا َي رب "...من اْليد أن تنقسموا إَل َمموعات

حَّت يتدخَّل "أهيه الذي أهيه" وينجدك
ضا َّ
مؤلَّفة كل منها من شخصْي وتصلوا من أجل بعضكم بع ً
مهما تكن احلالة الِت متر فيها .إسأله" :ماذا اآلن َي رب؟"
صالة :أيّها اآلب ،أشكرك من أجل إبنك الرب يسوع املسيح الذي هو مثالنا األعظم ألنَّه يستطيع أن
َّ
كل طرقنا.
يدخل إىل آالمنا وعذاابتنا .ساعدان َّي رب أن نتعلم أن حنيا مثله يف ّ

Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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