
 ١٢٩  الةالرسـ
 

انظرانظروا كيفَفَوا كيكان كان ي ي حبحبهه!!  
 

(Arabic – See how He loved him!) 
 

 !!هُُُهُُُحبحبفَ كان يفَ كان يانظروا كيانظروا كي: ضوعهموم وحديثنَا الي.. أحباِئى
 

 وِمناح وحنا إنجيل يحاألصاِدالحشَى عأ  رنقراألعداِم الخَادساِد والسسوالس ابعب عدالثالثين  : 
 

""بكى يبكى يسسوعفقاَل فقاَل!.!.وع الي الي ههوداا: : ودنظرنظروا كيفَفَوا كيكان كان ي ي حبحبهوقاَل وقاَل..!!ه ب ب ععضنْنْ ِم ِمضههمم::ألم ألم ي قِدقِد يرى فتَى فتَ هذا الِذ هذا الِذرحح  
ععينَنَيىىاألع األع ممى أنى أني ي جعَلعَلجهذا أي ال الضاًضاً هذا أي   ييم١.""!!؟؟وتُوتُم 
 

 عجزِة إقامِة لعازر ِمن قبرِهعن م رشَى عاِداح الححصنا األوحنجيل يمفصالً بإ اءج امبإمعان  نَاأقرإذا  
بعدأن ص ارله أر بام فيِهعة أي.. نلمساًور أمج ة بالديرا فىلتأمهثالثة  نوجز.  
 

  القويِةِهمشَاِعرو جيِب العِهباسيس حأح بكّل ف....ههقيمقيم أن ي أن يلََل قب قبهِِه أنّه بكى علي أنّه بكى عليةِِةججرر لد لدسيحسيح الم الموعوعسسيي  الربالرب  اطفُاطفُتعتع: : والًوالًأأ
  إن!.اكين البعبكى مف .اهانَز أحةزينَحالة رساركاً األشَم .أمام قبر لعازر وعم بالداهنَي عتْ فاضا لهظيرالتى ال نَ

البكاءفى م انَوِمفهوخَرشَ كب نْة ِعاصدقب ر الميليُلت دض ٍفعو عجز وعم إداِقعيير  تغِْةمكانيألنّ .الوه ليِمس ن 
سيلٍةوإلح خْ شَِءايص عينَزيز لدا بعدأن ص َارث جاِمة هدة فى ماه األِخثو٢.رير بالقب  
 

 ولكنلي سكذِلاُل الح كم عالر ب يسالِذوع فَى ذر دموعِه حبأم امقب بيبِهر حلع ازف .روهي كّلستطيع  
  كّلُلاِم وحرِههو جمس ور اِهللاِدج ماءهو بهواس  النِّه فى شبار وصٍدبة عورذ صأخَ .ر أمِه عليرسعي  والٍءىشَ

األشيِةاء بكلمقد شَ كان كّلبِه ِهِتر وبغٍَءى رِهيلم شَ يكن ىِمء ما كان. لهس لطانوِت على المع دوشَ البِةري.إنّه  ابن 
  كتب.اِتو األمن ِمرازع لوقام .""!!ارجاًارجاً خَ خَ هلم هلمررازازلعلع"": الًقاِئ  يناديِه ثمبكيِه يرازر لع قبامأم يقفُ اه نرِدستج الماِهللا

بولسالر وُلسِهالِت فى رسى كورنثوسِنؤِم األولى إلى م عن المآِخآِخ"":  يقوُلِتوررع ع ددووي ي بطُلطُلبه ه و المو الموتُتُو"". ي إنسوع 
المسيحه  و ملكلوِك المو رباألر قاِه اِببرالم ِتو.له القلب قيقُ الراى لبكانَبِك ي.الكِل  ولهمة العليا ليح٣.اوتانَيى م  

 

 فَ كي!.؟ٍدب عةَورذ صأخُ ويازُلتنَ ياِبب األرب ورلوِك المك مِل أنفَكي: ؤال السذلك بيواجهوننَاا  مكثيراً 
ذِليكون اإلجابة!.؟ك  :اذا الولم ؟يكون.م ذا الِذ نِحى يدقد اِهللاةَر ع نالظه ور فى الجِدسأخُ ليذ صةَورع ٍدبوي صير 

ى نفس الوقِتاس وِف النِّهفى شببقى  يمناًِمهيعلى الو وِدجهِدعب؟ الذى هو م.م يقِدن رأن ي نَمالقاِدع شَ على كّلر ٍءى 
 لقد: ةاب اإلج.؟ُلاز هذا التنَاذا كانلم: ر آخَؤاٍل بسهاج نو ثم.؟ذ األزلنْ مهرب ودهاء شَى الِذبيرِه وتدِهشيئِتام م إتمنِم

أحا وِمنَبأجِلن تنازَل ذلك وج لينَ إاءا متجلِفداًس الهالِكانَِئاد ِمن ولا ريرنَ وتبيبنَها حياة أبقاَل..ةدي وحنّ يشير فى ا الب
  ٤.""ةةديدياة األباة األبيي الح الح له له تكون تكون بْل بْل بِه بِهنن يؤِم يؤِمنن م م كّل كّلككهِلهِليي   لكى ال لكى الحيدحيد الو الوههنَنَ اب ابذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللابب هكذا أح هكذا أحههألنّألنّ"": ِهانجيِل

 

 كانالر بي سوع يعلمم أنّبقاًس هس يقيم لعازِمر ولكنّ. قبرِهن هي علمضاً أيا اجتنَ حلمنا اسينَ يوفى أحا اننَز
 الً باِذاانَطاي خَقابِع انّ عَلمتح وقد انَ آلالمتألم يإنّه .مهانَز أحراز لعاءب أِحكارشَو رازر لع قبدنْ ِعوعسبكى ي كلذِل
دمال على هليِبص. وهو حىنْوِع  اآلندنَه ِنجد عمة وكاِتُليقو .وناًع ب العبرذ لنَذ لنَفإفإ"": ينانيا را رئيسةٍٍة كهنَ كهنَئيسع ع ظيمظيمقد قد   
  ببررجج م ما بْلا بْلنَنَاِتاِتفَفَععى لضى لضرِثرِث ي ير أنر أن قاِد قاِدرريي غَ غَةٍٍة كهنَ كهنَا رئيسا رئيس لنَ لنَسس لي لي ألن ألن..ارار باإلقرَ باإلقرَككسس فلنتم فلنتم اِهللا اِهللا ابن ابنوعوعسس ي يواِتواِتمم الس السجتازجتازاا

 ٥.""هِِهيِنيِن فى ِح فى ِحناًناًووة عة عممعع ِن ِنددجِِجنَنَة وة وممحح ر راَلاَلنَنَ لكى نَ لكى نَةِِةممععش النّش النّرر إلى ع إلى ع بثقٍة بثقٍةمم فلنتقد فلنتقد..ةٍٍةطيطيا بال خَا بال خَ مثلنَ مثلنَءٍٍءىى شَ شَفى كّلفى كّل
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع    ،      ١٥: ١٢رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى رومية             ،    ٣٦: ١١إنجيل يوحنا  ١
   ٣: ١إنجيل يوحنا    ،    ١٨: ٢ الرسالة إلى العبرانيين ٢
  ٣:١، الرسالة إلى العبرانيين١١: ٦، وإلى مؤِمِنى فيلبى ٢٦: ١٥، رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤِمِنى كورنثوس٢: ٤٢ سفر أيوب٣
  ١٤: ١٧سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٤
  ١٦: ١٤الرسالة إلى العبرانيين  ٥
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  بِهرفتهمع ممد ولع.""ههحبحب ي ي كان كانفَفَوا كيوا كيانظرانظر"" :وا قائلينبج تعوده الي أنِةجر لد.... القوية القويةهِِهتِِتببحح م مووممسس: : ثانياًثانياً 
المعرفة الكافية تعجبوا أكثر أنّ كيفَتاٍبوا بِعوالم هكان ِح يبهولم ي قدمِش له فى حيِنِهفاء .لم اذا سمحللم ِتوأن  

نْيهىعلى ح اِةيلع ازربيبِه ح.قالوا لقد  :""ألميقِد يقِدألم رى فتَى فتَ هذا الِذ هذا الِذرححع ع يينىنىاألع األع ممى أنى أني ي جعَلعَلجهذا أي ال الضاًضاً هذا أي   ييموتُوتُم!!"". 
ى  الِتا بالطريقِةطالبنَما  لنَققُحي ا المدنْ ِع.ا لنَِهِتا يشِككنَا العدو فى محبوربم .ب على الربعِت نَهٍلا بج مكثيراً

نرة لنَاا اهالِئممناناسبي  الذىقِت وفى الو.واألج دبنَر خْ نَا أنضعونَ  لهضعأم نَورا طوعإر ِهِتاد١.ِه وتوقيِتبيرِه وتد 
 

فقد صار له أربعة أيام  ..لِهاِخ بد أنتنبعد أن رِه قبن ِمراز لعأقامن يسوع إ ....عجزيةعجزية الم المرتهرته قد قدووممسس: : ثالثاًثالثاً 
 .شليم فى أور وقتذاكيسوع ا وكانني عِتي وكانتا فى ب يسوعإلى الرب ميرثا ومرمختان األ سلتْ أر لقد..فى القبر

بيِت  إلى  وتالميذهوعس ياءا ج ولم.. على التوبذه ي لمولكنّ الرب .""ريضريض م مههى تحبى تحبذا الِذذا الِذوو ه هددييسس  اايي"":  لهتقوالن
: يسوعرثا ل م قالتْ.ينزع المع مبيِتة فى الساِلا ج أختهميراركة م تِه للقاِئتْ ذهب آٍتيسوع رثا أن متْعِمسو عنيا
"" ديا سي ديا سيلوههنَ ههنَ كنتَ كنتَلو ا لما لمي ي مىى أِخ أِختْتْم!!"".ي تُتفاوالم ؤمنوناِن فى إيمهمالم عرألننَ..قةان الِثوف بإيم ا كما نعلمأن إيم ان 
ا أم .رِهي غَن ِمركب أٍةجربد انه إيمعظم ين مفينَا . نتفاوتُ فيِهنحنَف  الثقِةانإيم ا أم.ميعاً جفيِه ىاوالص نتسخَال

عيفُضاإليم ان فهِحو يد مى دقداِهللاِةر بم دى ما يِصبرهين بعِم ِهيناٍت آي نَصعا اُهللاهفى ح وفى ِهاِتي حاِةي٢. اآلخرين   
 

ا ى مديتع  الهمإيمانكان  و. اِهللاِةر لقداًاسقيِم ِهينَي عب الرحى فتالِذى م األعمعجزةَ ِشفاء ودهالي اعتبر لقد 
رأوبأه عينهم.أم الِذائة الِما قائد ى كانع بدهريضاً مرفاًشْ مو وِت على المجشَاء وخُيالي هو ودطلبينبالر ِمن  

يسوعأن ي ذهبِه الي. بحجة أنّهبنَ  ألنّهقٌستِح مى لهمالم جمسَلقد ل .عأر إلىائة الِمقائد  بالري الًوع قاِئس :""ديا سيديا سي  
أ أ ررببة فية في كلم كلم قْل قْل لكن لكن..ى إليكى إليك آِت آِت أن أنى أهالًى أهالً نفِس نفِسببسِِس أح أح لم لمكك لذِل لذِل..ىى سقِف سقِفتَتَ تح تحخَلخَل تد تد أن أنقاًقاًستِحستِح م متُتُى لسى لس ألنّ ألنّببتتعتتع  الال
 بإتيان الرب إلى بيِت كان إيمانهما محدوداًف ميرمرثا وا م أم.ِهطلبِتل ابواستج ِهان إيم علىب الرى أثنَلقد .""ىىالِمالِمغُغُ

  إلى أنجعر هذا يا أنا اعتقدموه أخُاتَا ممند وِع.اماه أخَىشِفي من أورشليم لَىأِتكى ي بلتا إلى الرس أر حينياعن
الربلم أِت يقِت فى الوقالتْ.ِبناِس الم رثا م :"" ديا سي ديا سيلوتَتَ كنْ كنْلوه هنَهنَ ها لما لمي ي مىى أِخ أِختْتْم"" .وكرتْرم ريأ  قوَلم٣.اخته   

 

ى ر وأجىقوأان  إلى إيموعس يبالر امه قادلقد .اهماِن إيمد يتْر قص ولكنِةختان فى الطلب األاتفقتْ 
معة ِهجزىاألع ظم.قد نَ كيفَاءُل نتس اإل على صُلحياألان ماإلجابة .؟ىقو: أِت نَحينى إلى الربانكسارب  معترفين 

بضِفعو انَاِن إيماجتنا إلىبح ان أقومىإيس نَيقودا كما قادرثا م.وس يفتحا نَيونَ عُلنِصوسإلى م إصلتْا و ِهليرثا  م
  ٤.""ىى الح الح اِهللا اِهللا ابن ابنسيحسيح الم الم أنتَ أنتَكك أنّ أنّتُتُنَنَ آم آما قدا قدأنَأنَيا سيد يا سيد   ممعع نَ نَ له له قالتْ قالتْ..؟؟ بهذا بهذانيننينأتؤِمأتؤِم"": ا له قاَلإذ هعا مديثه حِةهايفى ِن

 

 ولكنلم اذا لمأِت يالر بإلى ب ِتينْ ع؟اي.لم اذا لمي ِطلب لبميرمرثا وى ليشِف ويأِتة مىلع ازرالم ؟ريض. 
لماذا سمحاإل.؟ِهوِت بم جألنّ: ةابهأع دم و أفضُلا ه. وم؟و األفضُلا ه. نعِمرفه مِه لتالميِذا قاله :""هذا المهذا المررضض  ليليسس  
للمبْل بْل..وِتوِتللم ألجل م ألجل م جاِهللا اِهللادِِدج ليتم ليتم ججددابن بِه بِه اِهللا اِهللا ابن "".ا قالتْ ولمم رثا ليسوعع نلع ازرا أخيه :ديا سيقد أنتن ألن له  
أربعامة أي..أج ابها يسوع: ألملِك لِك أقْل أقْلألم إن إن آم نِتنِت آمترين ترين م م ج؟؟ اِهللا اِهللادِِدج..نتْ آمم أتْرثا ورم جاِهللاد .تم جداِهللا ابن إذ أقام  
  ٥. بِه بِهرعرعسس ي يهِِهقِتقِت فى و فى وههألنّألنّ .ا األفضَل لنَد أعب الر ألنكا فذِلنَاِتة لطلباب االستجتْر تأخّإذا .رِهى قب ِفى أنتنا الِذاهأخَ

 

ا نَاحا أفراركنَشَيو .ِةوحي الرِهاِتزيا بتعنَانَزا أحاركنَشَي قيقُ الر القلب لهوعس يب الرإن.. عزيزى القارئ 
ِئالبومس مٍةاوي. ويققُحم ا نرجوهِم بأكثر ا نَمطلبنفتِك أو لِعر ظم محا لنَِهِتب.فقد بِف ا الانَ اشترٍةضأو بْلٍب ذه م  بد

ا أغْكريم ومِماله نن ثم. ى تِخ أليتكشتركالىِع مالص ِة فى تلك :انَأبا السمأ.. اوىشكرِمك نأجل ع ِةظمح بى  ِلك
رقِةونَ قلبك حى ِم أقمتِن. أثيم نظيرىئاِط خَونر خَ قبطاياى وهبتِنوى حياة أبٍةدي.ِن أعأشْى كى هدلح بك مييتُا ح.. 

 أرفعوعسم يالِتى فى اسصِنى إلى المستِنداً على  ..نتهى الذى أحبالقائلم ِدكعخَارجاً: و هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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  ٣٧: ١١إنجيل يوحنا  ،         ٢٢: ٦٠ سفر إشعياء ١
– ١: ١١وحنا إنجيل ي ٢

．
 ١  &  ٣-

．
                        ٢٤: ٩ ، إنجيل مرقس ٢٨: ١٥& ١٠: ٨ ، إنجيل متى ١: ١رسالة بطرس الرسول الثانية  ، ٢٧ 

– ١: ٩إنجيل يوحنا            ،    ٦: ٧إنجيل لوقا  ٣
．

 ٣٨  
  ٢٧: ١١إنجيل يوحنا  ٤
  ٣: ٢حبقوق   سفر    ،     ١٩: ٢١إنجيل يوحنا  ٥
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