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من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، : اتفاقیة االستخدام
.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



 كانت مریم ومرثا قلقتا على أخیھما 
 فقد كان مریضا  لعازر،               

 أنھ  جدا، وكانتا تعلما                  
 من المحتمل أن                      

 .قریبا یموت                         



 لكي یُحضر  وأرسلتا شخصا ما    
 یسوع، ألنھ كان یحب                

 الصغیرة  ھذه العائلة                  
 .في بیت عنیا                         



:  ولما سمع یسوع عن لعازر، قال لتالمیذه
 …، "ھذا المرض لیس للموت"



وبالرغم من أن یسوع كان یبعد العدید من … 
الكیلومترات عن لعازر، لكنھ كان یعلم ماذا 

 .سیحدث لھ



 قاموبقى یسوع لمدة یومین، ثم 
 قالإلى بیت عنیا، ثم وذھب 

 تالمیذه، مما جعل شیئا
 .یتحیرون

 لعازر"
  مات،
…  



 أكنأفرح ألجلكم إني لم  وأنا… 
 فماذا تعني ،"، لتؤمنواھناك

 ھذه الكلمات العجیبة؟
 یسوع ماذا یرید
  أن یفعل؟



 ولما أتى
 بیت یسوع إلى 

عنیا، كان لعازر  
 أربعة أیام في لھ

 ...القبر،        



 وكان... 
جسده ملفوفا  

 وموضو باألكفان،
 .مغارة عا في 



سیقوم : " وجرت مریم إلى یسوع، الذي قال لھا
أنا أعلم أنھ سیقوم في : "، فقالت لھ مرثا"أخوك

  … ،"القیامة، في الیوم األخیر



 فقد اعتقدت أنھا ستنتظر إلى یوم القیامة، حتى … 
ولكن یسوع كان یعني  .ترى لعازر مرة أخرى

 .أمرا مختلفا تماما



أنا ھو : "قال لھا یسوع
 القیامة والحیاة من آمن 

، "بي ولو مات فسیحیا
 وآمنت مرثا بیسوع، 

 وكانت تعلم أنھ 
 ابن هللا، ولكن 
 كیف یستطیع 

 أن یساعد 
  لعازر؟      



وكان الكل حزینا لموت لعازر، فكانت أختھ مریم 
تبكي علیھ، وكذلك أصدقائھا، حتى یسوع نفسھ 

 .بكى



 وذھب یسوع مع الجمع     
 ھناك  إلى القبر، وكان      

 حجرا كبیرا على             
   مدخل                           
 .القبر                           



ارفعوا : "وأمر یسوع فقال
:  ، فقالت لھ مرثا!"الحجر
 أنتن ألن یا سید، قد"

 لھ أربعة 
 ."أیام 



 وألن یسوع          
 أمر بذلك، رفع          

  الرجال الحجر،          
یسوع إلى أبیھ  وصلى   

  یسوع فقد أراد السماوي،
   وتكون  معجزة، أن یصنع

 معجزة عظیمة، حتى    
 یعلم الناس أن          
 .هللا قد أرسلھ         



 :  ونادى یسوع         
 لعازر، ھلم "         

 ، وربما نظر !"خارجا    
  الناس إلى القبر بدھشة،    
 ھل یستطیع یسوع أن    
  یقیم میت من الموت؟    



 نعم،    
    فلعازر    
خرج  

من القبر 
    ومربوط 
 باألكفان، 

 وھو    
 !حي   



  ."ُحـلـُوه  ودعوه یذھب: "فقال یسوع
 فیا لھا من فرحة عظیمة، 

 فقد تحولت الدموع 
 …إلى ضحكات، 



 وقد حقق یسوع كالمھ، … 
 .ولعازر عاش مرة أخرى



 وكثیر من الناس، الذین رأوا ھذه المعجزة، 
 آمنوا بیسوع، وأما قوم منھم فمضوا 

 الفریسیین، وقالوا  إلى أعداءه،
 لھم عما فعل 

 ...یسوع، 



وبسبب غیرتھم منھ، خططوا ... 
لقتل یسوع، لذلك مضى من 

 ھناك لبعض 
 .الوقت



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  یسوع ولعازر

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

11:إنجیل یوحنا  



   النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

    !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
 .  16: 3إنجیل یوحنا 
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