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آانت مريم ومرثا قلقتا على أخيهما لعازر،    
            فقد آان مريضا جدا، وآانتا تعلما  
                   أنه من المحتمل أن يموت   

وأرسلتا شخصا ما    .                       قريبا
                      لكي ُيحضر يسوع، ألنه     
                         آان يحب هذه العائلة   
.                        الصغيرة في بيت عنيا  



هذا المرض ليس       : "ولما سمع يسوع عن لعازر، قال لتالميذه   
، وبالرغم من أن يسوع آان يبعد العديد من    "للموت 

.الكيلومترات عن لعازر، لكنه آان يعلم ماذا سيحدث له       



وبقى يسوع لمدة يومين، ثم قام وذهب إلى بيت عنيا، ثم قال    
لعازر مات، وأنا أفرح   ". شيئا، مما جعل تالميذه يتحيرون  
، فماذا تعني هذه الكلمات  " ألجلكم إني لم أآن هناك، لتؤمنوا    

العجيبة؟ ماذا يريد    
يسوع أن يفعل؟  



            ولما أتى يسوع إلى  
     بيت عنيا، آان لعازر له   

   أربعة أيام في القبر، وآان      
        جسده ملفوفا باألآفان،  

           وموضوعا في
.                مغارة



، فقالت  "سيقوم أخوك : "  وجرت مريم إلى يسوع، الذي قال لها      
، فقد  "أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة، في اليوم األخير     : " له مرثا

اعتقدت أنها ستنتظر إلى يوم القيامة، حتى ترى لعازر مرة      
.أخرى   



.ولكن يسوع آان يعني أمرا مختلفا تماما  



أنا هو : " قال لها يسوع
القيامة والحياة من آمن بي   

، وآمنت  "ولو مات فسيحيا 
مرثا بيسوع، وآانت تعلم  

أنه ابن اهللا، ولكن آيف   
يستطيع أن يساعد  

لعازر؟  



وآان الكل حزينا لموت لعازر، فكانت أخته مريم تبكي عليه،     
.وآذلك أصدقائها، حتى يسوع نفسه بكى  



وذهب يسوع مع الجمع إلى القبر، وآان        
              هناك حجرا آبيرا على مدخل    

.                 القبر  



،  ! " ارفعوا الحجر      : " وأمر يسوع فقال 
يا سيد، قد : "            فقالت له مرثا

."                 أنتن ألن له أربعة أيام  



         وألن يسوع  
       أمر بذلك، رفع   

    الرجال الحجر، وصلى         
  يسوع إلى أبيه السماوي،       
 فقد أراد يسوع أن يصنع      

معجزة، وتكون معجزة   
عظيمة، حتى يعلم الناس أن  

.اهللا قد أرسله    



لعازر،  : " ونادى يسوع 
، وربما  !" هلم خارجا  

نظر الناس إلى القبر      
بدهشة، هل يستطيع      

يسوع أن يقيم ميت من  
الموت؟ 



     نعم،
  فلعازر  
خرج من  

القبر   
ومربوط 
باألآفان، 
!وهو حي



." ُحـلـُوه  ودعوه يذهب    :  " فقال يسوع
فيا لها من فرحة عظيمة، فقد تحولت   

الدموع إلى ضحكات، وقد حقق     
يسوع آالمه، ولعازر عاش     

.                   مرة أخرى   



وآثير من الناس، الذين رأوا هذه المعجزة، آمنوا بيسوع، وأما            
قوم منهم فمضوا إلى أعداءه، الفريسيين، وقالوا لهم عما فعل         

يسوع، وبسبب غيرتهم منه، خططوا لقتل   
يسوع، لذلك مضى من هناك لبعض    

.الوقت 



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

يسوع ولعازر 

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

11:إنجيل يوحنا 



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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