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 من ھو لعازر الذي أقامه المسيح من الموت وكيف حدث ذلك؟ :عنوان الدرس 

 les_bb_29 :     الدرس كود

  الين أون دراسة :           الكاتب

 

إن لعازر الذي أقامه المسيح من الموت هو أحد األشخاص الذين عاشوا في زمن السيد المسيح، في 
نسبة إلى " العيزرية"ليًا اقرية قريبة من مدينة أورشليم، أي القدس، كانت تعرف باسم بيت عنيا، وتسمى ح

لعازر كان صديقًا للمسيح، وهو أخو مريم ومرثا اللتين ورد ذكرهما في الكتاب المقدس،  لعازر، والمعروف أن
  .وكان لمسيح ينزل ضيفًا عليهم كلما جاء إلى قريتهم

يوحنا (يذكر البشير يوحنا قصة لعازر عندما أرسلت مريم ومرثا للمسيح لتخبراه أن لعازر مات 
وكان كثيرون من . وعندما جاء يسوع لبيت عنيا كان لعازر ميتًا وصار له في القبر أربعة أيام). 11:1-6

مرثا أن يسوع آٍت القته، وأما مريم فاستمرت  سمعتفلما . اليهود قد جاءوا إلى مرثا ومريم ليغزوهما بأخيهما
يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخي، لكني اآلن أيضًا أعلم أن كل ما تطلب من : فقال مرثا ليسوع. في البيت

  .يعطيك اهللا إياه وهذا طبعًا دليل على إيمانها بالمسيح وبقوته اإللهية اهللا

أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في : سيقوم أخوك قالت له مرثا: عندما عرف يسوع مقدار إيمانها قال لها
نعم يا سيد : حيا قال لهيسولو مات ف يأنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن ب: فقال لها يسوع. اليوم اآلخر

ولما قالت هذا مضت ودعت ). 27- 23-11:23يوحنا (أنا قد آمنت أنك المسيح ابن اهللا اآلتي إلى العالم 
المعلم قد حضر وهو يدعوك، أما تلك فلما سمعت قامت سريعًا وجاءت إليه ولم يكن : مريم أختها سًر قائلة

ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت . يه مرثايسوع قد جاء إلى القرية بعد، بل كانفي المكان الذي القته ف
لما أتت مريم . إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك: يعزونها، لما رأوا مريم قامت عاجًال وخرجت تبعوها قائلين

  ).32-11:28يوحنا (يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخي : إلى حيث كان يسوع ورأته، خرت عند رجليه قائلة
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: لما رأى يسوع مريم تبكي لموت أخيها واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب وقال
بكى يسوع؟ فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه، وقال بعض . أين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعالى وانظر

ف ينفسه  فانزعج يسوع أيضاً . ألم يقدر هذا الذي فتح عيني األعمى أن يجعل هذا أيضًا ال يموت: منهم
يا سيد قد أنتن، ألن : مرثا تقال. الحجر اُوضع عليه حجر، قال ليسوع ارفعو  وجاء إلى القبر وكان مغارة وقد

قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد اهللا؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعًا، . له أربعة أيام
أيها اآلب أشكرك ألنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، : ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال

ولكن ألجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني، ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم، لعازر هلم 
فقال لهم يسوع حلوه ودعوه . فخرج الميت ويداه ورجاله مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. خارجاً 
. أقام السيد المسيح لعازر من القبر بعد أن كان ميتًا منذ أربعة أيام وهكذا). 44-11:33يوحنا " (يذهب

فآمن كثيرون أنه مرسل من اهللا، وله قوة إلهية على إقامة الموتى وشفاء األبرص وفتح عيون العمي، إقامة 
فالمسيح الذي . المقعدين وٕاخراج األرواح الشريرة من الناس، إبراء كافة األمراض الجسدية والروحية عند الناس

يكن مجرد إنسان أو نبي عادي، بل كان القدوس المرسل من اهللا، الذي  مكان قادرًا على صنع العجائب ل
إنه كلمة اهللا وروح . حمل أوجاعنا وشفى أسقامنا، وجاء لفدائنا وخالصنا من قوة الشر والخطية والشيطان

ومسح دموعنا، بل قادر أيضًا على أن  اإلله الذي ظهر بالجسد القادر ليس فقط على شفاء أمراضنا. منه
  .يقدس حياتنا ويعمل بنا العجائب ويستخدمنا لمجد اسمه القدوس

  

 

  


