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 ف��ي ع��دل هللا ب��ل ال��بعض ك ش��كتي م��ع ازدي��اد الظل��م والفس��اد ف��ي ك��ل عص��ر

رجال�ه  ال يت�رك نفس�ه ب�ال ش�اهد ب�ل يرس�ل ولك�ن هللاه أص�الً، ف�ي وج�وديتشكك 

حت�ى وهو ال يسكت على الظلم وإنما يتأنى على األشرار  ،ن في كل جيليالقديس

 .ث الكتاب المقدسنرى ذلك واضحاً في الكثير من أحداو .لمجازاةايوم يأتي 

 س�نة حت�ى ج�اء  ٤۳۰تأني لمدة لم المصريين لبني إسرائيل وهللا يفقد ازداد ظ

 .الوقت الذي أرسل فيه موسى ليحرر الشعب ويخرجهم من أرض مصر

وتوالى بعد موسى الكثير من أبط�ال اإليم�ان ال�ذين ج�اءوا ك�أنوار وس�ط الظ�الم 

ومن بينهم نبي عظيم اشتهر بجرأته  .ليعرفوا الشعب شريعة هللا ويقودوهم للتوبة

ذل�ك ه�و إيلي�ا النب�ي ال��ذي  ،ب ب��النبي الن�اريـِّ ق�ـُ حت�ى ل، العجيب�ة وغيرت�ه الناري�ة

 .صار مثاالً يُحتذى في الخدمة النارية التي ال تكل وال تعرف الخوف

  تميز إيليا  ب�الغيرة عل�ى مج�د ال�رب، حت�ى أن�ه طل�ب أن يعاق�ب هللا إس�رائيل

 .كفوا عن عبادة البعل ويعودوا للرب إلههمبالجفاف حتى ي

 الش�عب إل�ى اإلل�ه  مق�دمات، لي�ؤدي رس�الته ف�ي إع�ادة فجأة  ب�دون إيليا ظهر

وص�عد للس�ماء حي�اً اختف�ى بطريق�ة أغ�رب  ،وكما ظهر بطريقة غريبة ،الحقيقي

 . فكان كالشهب التي تظهر فجأة لتضيء الطريق ثم تختفي في مركبة نارية،

 النبي بغيرته النارية مصدراً إللهام الخدام في كل مكان وزمان وسيظل إيليا .

إلى خدمتك وحياتك الروحية فأنجح عالج هو أن تأخذ جرع�ة فإن تسرب الفتور 

فكل خ�ادم محت�اج أن يتتلم�ذ عل�ى س�يرة إيلي�ا منشطة من حياة هذا النبي الناري، 

 .النبي ليعرف مقدار قوة روح هللا إذا سلمنا أنفسنا له

 ـةـمـقـدم
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 ب الذي ه�و ولكنه استمد قوة جبارة من الر ،ان إيليا إنساناً تحت اآلالم مثلناك

ح�ي ه�و ال�رب "وسر قوته يتلخص ف�ي ه�ذه العب�ارة  دائماً موجود في حضرته،

فإحساس��ه ال��دائم بوج��ود هللا جعل��ه يخ��دم بق��وة وج��رأة  ،"ال��ذي أن��ا واق��ف أمام��ه

ل��ة ص��رفة ص��يدا م��ن وأق��ام اب��ن أرم ،أغل��ق الس��ماء وفتحه��ا، وبص��الته. عجيب��ة

وبردائه شق  ،من السماء لتأكل رئيسي الخمسين مع جيشهما اً وأنزل نار ،الموت

وف�ي النهاي�ة ص�عد للس�ماء  ،كما شق موسى البح�ر األحم�ر بعص�اه ،نهر األردن

وم�ن ض�عفه نأخ�ذ  ،إال أن�ه ك�ان ل�ه الض�عف البش�ري ،ورغم كل ه�ذه الق�وة. حياً 

 .وال نيأس من حالتنا مهما كانت عزاءً 

  منتظ�ر أن نس�مح ل�ه بالعم�ل ف�ي قلوبن�ا ،هللا الذي عم�ل بروح�ه ف�ي إيلي�اإن، 

فنلته��ب غي��رة  ،ويش��علها بروح��ه الن��اري ،في��ذيب منه��ا ثل��وج الفت��ور والتراخ��ي

 . مقدسة ومحبة لخدمة اسمه القدوس المبارك الذي له كل المجد

  أجزاء ٥واآلن سنتأمل حياة هذا النبي العظيم وندرسها على: 

 :  ليا وانتشار الخطيةإي -۱

 

 : إيليا والغيرة الناريــة  -۲

 : إيليا والطبيعة البشرية -۳

 :  إيليا والمركبة النارية -٤

 :إيليا في الصورة البهية -٥

 هناويها صلى إيليا ل كي يقطع المطر وف

 .أعالته الغربان ثم األرملة األممية

 .وفيها تحدى أنبياء البعل وانتصر عليهم

 .ة تهديد إيزابل لهوفيها هرب ويأس نتيج

 .وفيها صعد للسماء حياً في مركبة نارية

بعد وفيها نراجع ما ذكر عن إيليا 

 .صعوده إلى السماء

 اذكروني في صلواتكم                                    

                                   .                              أبونا داود
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 دون أن ن�درك موقع�ه ف�ي ت�اريخ البش�رية    إيلي�انبدأ التع�رف عل�ى  ال نستطيع أن

 يإيج��از ش��ديد م��ن خ�الل الشخص��يات الش��هيرة ف�� يأن نس��تعرض الت��اريخ ف� يمك�نو

 .الكتاب المقدس

 ق اإس��حو )تقريب��اً . م.ق ۲۰۰۰( إب��راهيم ث��م ...والطوف��ان  ن��وحث��م ...  آدم ...

ه واستـُعب�ـِدوا هن�اك حت�ى ج�اء الذي نزل إلى مصر وتبعه أخوت يعقوب ثم  يوسفو

إل��ى أرض يش��وع ث��م أدخله��م  ،وأخ��رجهم إل��ى س��يناء )تقريب��اً . م.ق ۱٥۰۰(موس��ى 

 .الموعد

 ج��دعون ويفت��اح وشمش��ونب��دأ عص��ر القض��اة ال��ذي يش��مل  وبع��د م��وت يش��وع 

حيث طالبه الشعب أن يكون  لهم مل�ك مث�ل  ،هو آخر القضاة صموئيل النبيويعتبر 

داود أول مل��ك عل��ى مملك��ة إس��رائيل تبع��ه  اول ب��ن ق��يسش��، وص��ار س��ائر الش��عوب

 .ابنه سليمانثم  )تقريباً . م.ق ۱۰۰۰( الملك

 إل�ى مملك�ة  م.ق۹۳۱رحبع�ام ع�ام  وبعد سليمان انقس�مت المملك�ة ف�ي عه�د ابن�ه

أس�باط، وك�ان  ۱۰شمالية وهي مملك�ة إس�رائيل وعاص�متها الس�امرة، وكان�ت تض�م 

سليمان، وكان كل ملوكها أشراراً، ومملك�ة جنوبي�ة عبد  يربعام بن نباطأول ملوكها 

وه��ي مملك��ة يه��وذا وعاص��متها أورش��ليم، وتض��م س��بطي يه��وذا وبني��امين، وحكمه��ا 

وك�ان أغل�ب ملوكه�ا أش�راراً ولك�ن  رحبع�ام ب�ن س�ليمان،ملوك من نسل داود أولهم 

 .ُوجد بينهم بعض الملوك األبرار

 س��ال أنبيائ��ه ليجعل��وا الش��عب يت��رك وخ��الل تل��ك الفت��رة، ك��ان هللا ال يم��ل م��ن إر

الخطي��ة ويت��وب وم��نهم إيلي��ا وأليش��ع وع��اموس للمملك��ة الش��مالية، وإش��عياء وص��فنيا 

 .وإرميا وحبقوق من أنبياء المملكة الجنوبية

 من هو إيليا النبي؟
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  إذاً إيليا من أنبياء المملكة الشمالية، وتنبأ في زمن آخاب الملك السابع م�ن مل�وك

 اس�تمرت فت�رة نبوت�ه لم�دة تزي�د ع�ن  رب�ع ق�رن م�نالمملكة الشمالية وابنه أخزيا، و

 .م.ق ۸٤۸ - ۸۷٥

 

دُمرت تماماً على يد
م.ق722آشور سنة 

 سقطت على يد بابل 
م واستمر.ق586سنة 

 عاما70ًالسبي 
.ثم عادوا منه

)إسرائيل(المملكة الشمالية 
 أسباط10 وتضم السامرةعاصمتها 

 .نباط بن يربعامأول ملوكها 
. وكلهم أشرار19عدد ملوكها 

)يهوذا(المملكة الجنوبية 
عاصمتها أورشليم وتضم سبطي 

.يهوذا وبنيامين
. بن سليمانرحبعامأول ملوكها 

. ملكاً وبعضهم أبرار20عدد ملوكها 

المملكة المتحدة
) سليمان– داود – شاول(

م. ق931 -1050

المملكة المتحدة
) سليمان– داود – شاول(

م. ق931 -1050

 

 إنقسام المملكة في عهد رحبعام بن سليمان 

  ُوه�و المل�ك الس�ابع م�ن مل�وك مملك�ة  ،م�ريظهر إيليا في فترة حكم أخآب ب�ن ع

إسرائيل الشمالية، ولكي ندرك صعوبة رسالة إيليا يجب أن نأخذ فك�رة مبس�طة ع�ن 

 .ب وحالة الشعب في تلك الفترةفترة حكم أخآ

 يملك على إسرائيل أخآب* 
��نَِة الثَّاِمنَ��ِة َوالثَّالَثِ��يَن آلَس��ا َملِ��ِك ۲۹   َوأَْخ��آُب ْب��ُن ُعْم��ِري َملَ��َك َعلَ��ى إِْس��َرائِيَل فِ��ي السَّ

�اِمَرِة اْثنَتَ�ْيِن َوِعْش� . ِريَن َس�نَةً يَُهوَذا، َوَملََك أَْخآُب ْبُن ُعْم�ِري َعلَ�ى إِْس�َرائِيَل فِ�ي السَّ
بِّ أَْكثََر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن قَْبلَهُ ۳۰ َوَكأَنَّهُ ۳۱. َوَعِمَل أَْخآُب ْبُن ُعْمِري الشَّرَّ فِي َعْينَِي الرَّ

 َكاَن أَْمًرا َزِهيًدا ُسلُوُكهُ فِي َخطَايَا يَُرْبَعاَم ْبِن نَبَاطَ، َحتَّى اتََّخَذ إِيَزابََل اْبنَةَ أَْثبََعَل َملِ�كِ 

�يُدونِيِّيَن اْم��َرأَةً، َوَعبَ��َد اْلبَْع��َل َوَس�َجَد لَ��هُ  َوأَقَ��اَم َم��ْذبًَحا لِْلبَْع�ل فِ��ي بَْي��ِت اْلبَْع��ِل ۳۲  .الصِّ

��اِمَرةِ  أَْخ��آُب فِ��ي اْلَعَم��ِل ِإلَغاظَ��ِة  َوَعِم��َل أَْخ��آُب َس��َواِرَي، َوَزادَ ۳۳. الَّ��ِذي بَنَ��اهُ فِ��ي السَّ
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بِّ إِلِه إِْسَرائِيَل أَكْ  -۲۹: ۱٦م�ل۱( .ثََر ِمْن َجِميِع ُملُوِك إِْسَرائِيَل الَِّذيَن َكانُوا قَْبلَهُ الرَّ

۳۳( 

  ُمما قد يعني أن�ه اتخ�ذ " األب أخي"أو " أخو األب"ومعناها  :مريأخآب بن ع

    .، ولكنه لألسف كان بعيداً كل البعد عن معنى اسمهمن هللا أخاً له

ك إلسرائيل، ملك اثنتين وعش�رين وأخآب بن عمري هو سابع مل :حكم أخآب -۱

 . أشر ملوك إسرائيل بعد يربعام بن نباط وكان من )م.ق ۸٥۳ - ۸۷٤من (سنــة 

كان��ت هن��اك اتص��االت تجاري��ة ناجح��ة ب��ين إس��رائيل   :سياس��ته الخارجي��ة -۲

وإذ أدرك أخآب المن�افع الت�ي يمك�ن أن يجنيه�ا  ،والفينيقيين في أيام داود وسليمان

وى دولة تجارية في عصره، جدد العالقات القديم�ة ب�الزواج م�ن من تحالفه مع أق

 .إيزابل ابنة أثبعل ملك صور

  إقام��ة عالق��ات س��الم وص��داقة م��ع مملك��ة يه��وذا الش��قيقة والمج��اورة اه��تم بث��م

إلس��رائيل، ف��ألول م��رة من��ذ انقس��ام المملكت��ين، تختف��ي الع��داوة الموروث��ة، فعق��د 

سالم مع ملك إسرائيل، وتوج ه�ذه المعاه�دة يهوشافاط ملك يهوذا الصالح معاهدة 

 . بأن أخذ عثليا ابنة أخآب زوجة البنه وولي عهده يهورام

إال أن سياسة أخآب الخارجية تميزت ببع�د النظ�ر،   رغم أن :سياسته الدينية -۳

راج��ت تحالف��ه م��ع الفينيقي��ين بس��بب ف ،كان��ت عل��ى النق��يض تمام��اً سياس��ته الديني��ة 

فبدا له أن عبادة ال�رب م�ن خ�الل  ،أيضاً  منه استورد ديانتهلكالتجارة في عهده، و

الل��ذين أقامهم��ا يربع��ام، ق��د عف��ا عليه��ا ال��زمن، وأن البع��ل إل��ه  ،العجل��ين ال��ذهبيين

صور سيدة البحار وصاحبة الثروة الهائلة، يجب أن يكون له مكان�ه بجان�ب يه�وه 

 .إله إسرائيل

  وبجانب الم�ذبح أق�ام تمث�االً همذبحاً لفبنى في السامرة معبداً للبعل، وأقام فيه ،

                           وف�����ي نف�����س الوق�����ت ح�����اول أن يخ�����دم ال�����رب بتس�����مية أبنائ������ه  ،للسـ�����ـارية

            ، )ع ف����ال����رب مرت(  "ويه����ورام"، )ال����رب يمس����ك (  "أخزي����ا" باس����م ال����رب،
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م��م أن تحالف��ه م��ع األ إدراكولك��ن أخ��آب فش��ل ف��ي ). ال��رب ق��وي (  "عثلي��او"

نفع، إال أن الجمع بين ديانتهم وعبادة يهوه البد ال قد يعود عليه ببعض المحيطة به

 . على إسرائيل أن يكون نكبة

  وح���ده إل���ه ) يه���وه( ال���رب " :معن���ى ذل���ك المب���دأ اله���ام إدراكوفش���ل ف���ي

األجنبي�ة نص�يراً قوي�اً " إيزاب�ل"د وجد أخ�آب ف�ي زوجت�ه الفينيقي�ة وق ،"إسرائيل

مير، وكانت حامية ألنبياء البع�ل والس�وارى، وبن�اء عل�ى أوامره�ا حقوداً وبال ض

مت مذابح الرب، كما أنها أثارت أول اضطهاد ديني عظيم ض�د ش�عب ال�رب، دِ هُ 

 .فقتلت  كل أنبياء الرب بالسيف

  وكانت تذهب في هدفها إلى أبع�ـد م�ن مج�رد الجم�ع ب�ين ال�ديانتين، فق�د كان�ت

ص��الً وفرع��اً لتح��ل محله��ا عب��ادة البع��ل، ول��م تري��د أن تقض��ي عل��ى عب��ادة ال��رب أ

وافقها بك�ل  يعارضها أخآب في ذلك بل بالحري جاراها في هذه السياسة، بل لعله

 . قلبه

 

  يهوشافاط يصبح  
   ملكاً على يهوذاِ

أخآب يصبح ملكاً
على إسرائيل  موت أخآب وتولي يبدأ خدمتهإيليا 

 أخزيا العرش
يهورام يصبح

 ملكاً على إسرائيل
انتقال الخدمة من
إيليا إلى أليشع

م.ق848 م.ق852 م.ق853 م.ق872 م.ق874  م.ق875

 فترة خدمة إيليا النبي

 
 

 



 لخطيةإيليا وانتشار ا* 
 

  12  
 

 

 
 

 

  كانت الحالة الروحية لمملكة إسرائيل سيئة جداً، فقد انتشرت عبادة البعل في

كل مكان، وقـُتِل الكثير من أنبياء الرب على يد إيزابل الشريرة، وتم هدم م�ذابح 

 .الرب، وأخذت عبادة هللا تتالشى من أنحاء المملكة

  ه��ذا الش��عب ف��ي لك��ن هللا، ال��ذي يبح��ث دائم��اً ع��ن خروف��ه الض��ال، ل��م يت��رك

ضالله، بل أرسل إليهم عاصفة قوية ه�زتهم بش�دة ليفيق�وا م�ن غفل�تهم ولي�دركوا 

إيلي�ا  -أنهم إذا استمروا في هذه العبادة فمصيرهم الهالك ولم تهدأ ه�ذه العاص�فة 

 .إال بعد إبادة البعل وأنبيائه من المملكة -النبي

 :ظهور إيليا* 

بُّ إِل���هُ «: ُمْس���تَْوِطنِي ِجْلَع���اَد ألَْخ���آبَ  َوقَ���اَل إِيلِيَّ���ا التِّْش���بِيُّ ِم���نْ                   َح���يٌّ ُه���َو ال���رَّ

���نِينَ                     إِْس���َرائِيَل الَّ���ِذي َوقَْف���ُت أََماَم���هُ، إِنَّ���هُ الَ يَُك���وُن طَ���لٌّ َوالَ َمطَ���ٌر فِ���ي ه���ِذِه السِّ

 )۱: ۱۷مل۱( .»ِعْنَد قَْولِي إِالَّ 

 وق�ال إيلي�ا"األول بهذه العبارة  شر من سفر الملوكيبدأ اإلصحاح السابع ع "

دون أن يحدثنا عن شخصية إيليا وكي�ف ظه�ر فج�أة عل�ى مس�رح األح�داث دون 

أي��ة مق��دمات؟ ال نع��رف أبوي��ه أو مك��ان مول��ده؟ فيبق��ى أمامن��ا كلغ��ز غ��امض ال 

فكثيراً م�ا تم�ر عل�ى الع�الم عص�ور مظلم�ة كه�ذا . نعرف بدايته أو كيفية ظهوره

ال��ذي ظه��ر في��ه إيلي��ا وق��د س��ادت األدي��ان الكاذب��ة والمعتق��دات الفاس��دة، العص��ر 

 . وامتأل قلب بني البشر بالشر وبردت محبة الكثيرين

  لك��ن هللا ال يمك��ن أن يع��دم وس��يلة إليق��اف تي��ار الفس��اد، ف��رغم أن الخطي��ة ق��د

سادت كل البالد وبدا كأن مصابيح الشهادة قد انطفأت كلها، وتجمعت ك�ل ق�وات 

... ش�ر ض�د الح�ق، وظ�ن الكثي��رون أن م�ؤامرات الش�يطان عل�ى وش�ك النج��احال

ولكن في وسط تلك الظروف الحالكة كان هللا يعد أحد األواني الخزفي�ة الض�عيفة 

g إيليا وانتشار الخطية g 
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في قرية صغيرة مجهولة، وبدأ اإلعداد منذ م�دة طويل�ة ماض�ية حت�ى يظه�ر ف�ي 

ن�دما ي�أتي الع�دو ع"وقت الحاجة الشديدة فيكون أبلغ رد على مؤامرات أعدائه، 

، وه��ذا ه��و م��ا ح��دث وق��ت إيلي��ا، )۱۹: ٥۹إش" (كنه��ر فنفخ��ة ال��رب تدفع��ه

 . ومازال يحدث حتى يومنا هذا

  في جلعاد ش�رقي األردن،" تشبه"في قرية  ،"إلهي يهوه"نشأ إيليا، ومعناه 

وكان�ت ب�الداً جبلي�ة مقف�رة . لذلك لقب بإيلي�ا التش�بي )۱۱۰فهرس األم�اكن صانظر (

عة خشنة، وق�د امتزج�ت طبيع�ة الس�كان بطبيع�ة بالده�م، فك�انوا خش�ني ذات طبي

وع�اش إيلي�ا . الطباع يمتازون بالقوة البدنية، وغالباً ما يشتغلون برعاي�ة األغن�ام

 . في خلوة طويلة مع هللا وسط الجبال والبراري، كما كان يعيش يوحنا المعمدان

 مع ع�ن س�فق�د  تزعجه كثيراً، في أنحاء المملكة يشتفوكانت أخبار الفساد الم

                        .ه واس��تبدالهم باألنبي��اء الكذب��ة وعب��ادة البع��ل الباطل��ةه��دم م��ذابح هللا وقت��ل أنبيائ��

              ،واش��تعلت ني��ران الغي��رة المقدس��ة ف��ي قلب��ه ،حم��ل ه��ذا الفس��ادتإيلي��ا  س��تطعول��م ي

َّ ل�وصَ " التهدي�د ال��ذي نط�ق ب��ه  وف�ي ص�الته ت��ذكر ذل�ك ،)۱۷: ٥ي��ع" (الةى َص�ـ

من�ذراً الش�عب ب�أنهم إن ابتع�دوا ع�ن هللا وعب�دوا  ،موسى النبي منذ أجيال مضت

اش�تعل غض�ب ال�رب عل�يهم وأغل�ق الس�ماء ع�نهم ف�ال تع�ود تعط�ي  ،آلهة أخرى

فَ���اْحتَِرُزوا ِم���ْن أَْن تَْنَغ���ِوَي قُلُ���وبُُكْم فَتَِزيُغ���وا َوتَْعبُ���ُدوا آلَِه���ةً أُْخ���َرى " ،مط���راً 

�َماَء فَ�الَ يَُك�وُن َمطَ�ٌر، ۱۷ْسُجُدوا لََها، َوتَ  بِّ َعلَ�ْيُكْم، َويُْغلِ�ُق السَّ                      فَيَْحَمى َغَض�ُب ال�رَّ

َوالَ تُْعِط��ي األَْرُض َغلَّتََه��ا، فَتَبِي��ُدوَن َس��ِريًعا َع��ِن األَْرِض اْلَجيِّ��َدِة الَّتِ��ي يُْعِط��يُكُم 

بُّ    )۱۷-۱٦: ۱۱تث" (.الرَّ

 ن هذا األم�ر ف�ي منته�ى الخط�ورة، ألن أرض كنع�ان ذات طبيع�ة جبلي�ة وكا

بَْل األَْرُض الَّتِ�ي أَْن�تُْم َع�ابُِروَن إِلَْيَه�ا لَِك�ْي تَْمتَلُِكوَه�ا، " وكل اعتمادها على األمطار،

����َماِء تَْش����َرُب َم����اءً . ِه����َي أَْرُض ِجبَ����ال َوبِقَ����اعٍ          .             )۱۱: ۱۱ت����ت." (ِم����ْن َمطَ����ِر السَّ

ومن شدة غيرة إيليا، صلى أن يتمم الرب تهدي�ده حت�ى يفي�ق الش�عب م�ن غفلت�ه، 
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وكان واثقاً من اس�تجابة ص�الته، ل�ذلك ت�رك موطن�ه جلع�اد وذه�ب إل�ى الس�امرة 

، وتبل�غ ب�ه الجس�ارة والثق�ة أن ليبلغ هذه الرس�الة المرعب�ة للمل�ك أخ�آب شخص�ياً 

وك�ان م�ن المحتم�ل أن . ند قوله شخص�ياً يعلن أن السماء ستـُغلق ولن تـُفتح إال ع

 يدفع حياته ثمناً لجرأته العجيبة التي يجب أن نتوقف قليالً لنتأمل من أين له هذا؟

  إن سر قوة إيليا يكمن في هذه العبارة التي افتتح به�ا حديث�ه م�ع المل�ك أخ�آب

بُّ إِلهُ « ق�د أت�ى إيلي�ا م�ن وقف�ة طويل�ة ف »إِْسَرائِيَل الَِّذي َوقَْف�ُت أََماَم�هُ  َحيٌّ ُهَو الرَّ

أمام هللا، ص�لى فيه�ا ص�الته الح�ارة لي�تمم هللا وعي�ده عل�ى األش�رار، وك�ان إيلي�ا 

��ا أَنَ��ا فَقَ��دْ "واثق��اً أن إله��ه ح��ي، وق��د س��مع واس��تجاب ص��الته  َعلِْم��ُت أَنَّ َولِيِّ��ي  أَمَّ

وقد استمد ه�ذه الق�وة م�ن الوق�وف ف�ي محض�ر هللا الح�ي، ، )۲٥: ۱۹أي( "َحيٌّ 

  .استطاع أن يواجه الملك الشرير بشجاعة  ليعلن له قضاء هللا وعقابهف

  ضد الجديدة ) عبادة هللا(ويا له من لقاء خطير فريد، وقفت فيه الديانة القديمة

ض�د س�اكن القص�ور ) إيلي�ا(وقف ساكن الجبال ذو اللباس الخشن  .)عبادة البعل(

. ة أم��ام الض��عف األخالق��يوقف��ت الق��وة األدبي�� .)أخ��آب(الحري��ري  مالب��سذي ال

 .والعجيب أن إيليا تمم مهمته وخرج سالماً، فقد كان متسلحاً بقوة جبارة ال تقهر

                       ،ل���م يك���ن س���ر قوت���ه راجع���اً إل���ى شخص���ه، أو الوس���ط ال���ذي ع���اش في���ه

 اآلالمِ  ح�تَ ك�ان إنس�اناً تَ "فقد كان من أصل متواضع وقد قيل عن�ه ص�راحة أن�ه 

 ...هلم بنا لنعرف مصادر قوته. )۱۷: ٥يع(" ثلنامِ 
   مصادر القوة: 

 

  :حي هو الرب -۱

ا فك�ان ينظ�ر إل�ى هللا ـ�ـكان كل الش�عب ينظ�رون إل�ى هللا كأن�ه إل�ه مي�ت، أم�ا إيلي

ف�إذا أردن�ا أن نك�ون أقوي�اء فلن�تعلم نح�ن . أنه هو اإلله الحي ومعطي الحياة على

". ح�ي"الصليب قاسياً، ولكن ربن�ا يس�وع  لقد كان موت. أيضاً أن ننظر ل هكذا

الب�د  )۱۸: ۱رؤ" (أن�ا ه�و الح�ي":إن من يستطيع أن يسمع السيد المسيح ق�ائالً 
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ُجُل اْلَمْحبُ�وبُ ":أن يسمعه أيضاً يقول " .تَقَ�وَّ . تََش�دَّدْ . َس�الٌَم لَ�كَ . الَ تََخْف أَيَُّها الرَّ

 .)۱۹: ۱۰دا(

 :الذي أنا واقف أمامه -۲

في حضرة أخآب، ولكنه كان واثقاً أنه باألولى في حضرة م�ن ه�و  لقد كان واقفاً 

ف��ي حض��رة ال��رب ال��ذي تجث��و أمام��ه المالئك��ة  .أعظ��م م��ن أعظ��م مل��وك الع��الم

ليتنا نحيا ونتح�رك ونوج�د ونح�ن موقن�ون  .ورؤساء المالئكة في رهبة وخشوع

 .أننا في حضرة الرب

 :االتكال على هللا -۳

، فق�د "ال�رب ق�وتي"، وم�ن الممك�ن أن تفس�ر "له�يالرب إ"إن كلمة إيليا تعني 

كان هللا هو حصنه الحصين فممن يرتع�ب؟ ليتن�ا نك�ف ع�ن االتك�ال عل�ى قوتن�ا، 

 التي مهما عظمت فهي ضعف، ولنلجأ إلى قوة هللا، وحينئ�ذ يص�بح ش�عار حياتن�ا 

تِي َونَِشيِدي، َوقَْد َصاَر َخالَِصي" بُّ قُوَّ   ).۲: ۱٥خر" (.الرَّ

 لخادم أنه واقف أمام إلهه ويستمد منه التفويض لرس�الة الخدم�ة ه�و إحساس ا

 .                  .                         :فالخدمة الحقيقية المثمرة هي. أمر جوهري لنجاح خدمته

 .وقوف أمامه -۲ .تفويض من هللا -۱

 .إتمام لمشيئته -٤ .                   تحرك بسلطانه - ۳

 .عدم الخوف من أعدائه -٦ .ملكوتهنشر ل -٤

  إذاً ال تقل أنك ولد صغير، وال يستهن أحد بحداثتك، ب�ل تش�جع وتش�دد، فه�ذه

المواعيد كلها البد أن تتحقق، بشرط الوجود الدائم م�ع هللا، أي انس�كاب اإلنس�ان 

  .                 ف���ي مخ���دع الص���الة والجه���اد ف���ي ه���ذا األم���ر حت���ى تن���ال ق���وة م���ن األع���الي

��ْكِر، لِ��تُْعلَْم  " َعاِء َم��َع الشُّ ��الَِة َوال��دُّ ��وا بَِش��ْيٍء، بَ��ْل فِ��ي ُك��لِّ َش��ْيٍء بِالصَّ الَ تَْهتَمُّ

 )٦: ٤في." (ِطْلبَاتُُكْم لََدى هللاِ 



 لخطيةإيليا وانتشار ا* 
 

  16  
 

          ،وهك��ذا ك��ان إيلي��ا عظيم��اً، ألن��ه ك��ان رج��ل ص��الة، ب��ل ومقت��دراً ف��ي ص��الته  

 )۱٦: ٥يع." (ًرا فِي فِْعلَِهاطَلِبَةُ اْلبَارِّ تَْقتَِدُر َكثِي "

 :االختباء عند النهر* 

بِّ لَهُ قَائِالً  اْنطَلِْق ِمْن ُهنَا َواتَِّجْه نَْحَو اْلَمْش�ِرِق، َواْختَبِ�ْئ ِعْن�َد «۳: َوَكاَن َكالَُم الرَّ

 ) ۳-۲: ۱۷مل۱( ِذي ُهَو ُمقَابُِل األُْرُدنِّ نَْهِر َكِريَث الَّ 

  ك�ان يطي�ع هللا طاع�ة كامل�ة دون أن يس�أل م�ا ه�ي من الملفت للنظر أن إيلي�ا

 .الخطوة التالية أو ما هي النتائج المترتبة على ذلك

لقد أمره هللا بالذهاب إلى السامرة لينذر الملك فأطاع ولم يسأل هللا ماذا أفع�ل بع�د 

هذا، أو كيف أنجو من أخآب وإيزابل التي قتلت الكثير من أنبياء الرب، لقد ترك 

 .دبير هللا الذي كان يقوده خطوة بخطوة وال يكشف له أكثر من ذلككل شيء لت

  بِّ لَهُ "وبعد أن تمم إيليا رسالته فه�و  .عب�ارةال هذه ، وما أجمل"َكاَن َكالَُم الرَّ

لم يفتش ويجتهد لمعرفة صوت الرب، ب�ل أتت�ه كلم�ة ال�رب ببس�اطة ويس�ر، ألن 

 .وتهمن يعاشر هللا طويالً ال يجد صعوبة في تمييز ص

  ،إن كلمة ال�رب ق�د تط�رق باب�ك أن�ت أيض�اً، ف�ي كتاب�ه المق�دس أو ف�ي عظ�ة

ولكن األهم أن تكون متأهب�اً لتنفي�ذها بمج�رد س�ماعها، فق�د ك�ان لس�ان ح�ال إيلي�ا 

، َماَذا تُِريُد أَْن أَْفَعَل؟ يَا« :يقـــول  ).٦: ۹أع ( »َربُّ

  وق�د  واالختب�اء هن�اك،هاب إل�ى نه�ر كري�ث ذال�لقد كانت الخطوة التالية ه�ي

 ولكنه��ا طريق��ة هللا إلع��داد أوالده، .ار أن يختب��ئـــ��ـون غريب��اً عل��ى ه��ذا الجبـيك��

 .واالختالء بد أن يتعلم قيمة االختباءفكل واحد من أوالد هللا ال

  ورغ��م تعج��ب إيلي��ا م��ن أم��ر االختب��اء، إال أن��ه أط��اع ألن��ه يعل��م أن الحكم��ة

 ،اً كم��ا ه��رب الس��يد المس��يح إل��ى مص��رمام��تقتض��ي أحيان��اً اله��روب م��ن الش��ر، ت

 ! الرب الذي يسحق الشيطان تحت قدميه يهرب من هيرودس
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  هللا له خط�ة ف�ي حي�اة ك�ل من�ا، فأحيان�اً يس�مح لن�ا بانتص�ارات عظيم�ة، وف�ي

مواقف أخرى يسمح أن نأخذ صورة الضعف فنهرب ونختب�ئ، وك�ل خط�وة له�ا  

 . هدف وفائدة في إعدادنا الروحي

 يليا أقوى جداً من أخآب، كما كان موسى أق�وى م�ن فرع�ون، ولك�ن هللا كان إ

ورغم أن هللا يس�تطيع س�حق الش�ر وإبادت�ه بنفخ�ة . سمح لكليهما بتجربة الهروب

م��ن فم��ه ولكن��ه ال يفع��ل ذل��ك، ب��ل يت��رك الش��ر ويعلمن��ا كي��ف نتعام��ل مع��ه، ت��ارة 

. ها لخالصنابالمواجهة، وتارة أخرى بالهروب، وكل ذلك حسب خطته التي أعد

 .إذاً علينا الطاعة حتى لو بدا لنا األمر غريباً وغير منطقي

  قد نتحير من طرق هللا وال نفهمها، فإيليا هو الشخص الوحيد الذي يعرف هللا

وي�دعو باس��مه، وأخ�آب وأتباع��ه كله�م أش��رار متجب�رون، وم��ع ذل�ك يه��رب إيلي��ا 

ل�م أن هللا ق�د خب�أه ليع�ده ويختبئ منهم ظاهراً بمظهر الض�عف، ولكن�ه ل�م يك�ن يع

فال تعترض عل�ى . لموقعة الكرمل الشهيرة التي سوف يسحق فيها البعل وأنبياءه

ما يسمح به هللا ألنك ال تعرف خطته الكاملة من أجلك، بل ثق بحكمت�ه وقدرت�ه 

  .وقدم له الطاعة، حتى لو كان األمر ال يدخل العقل
   أهمية االختالء لالمتالء:  

 رسله بنفس هذه الطريقة التي اتبعه�ا م�ع إيلي�ا، فف�ي إح�دى الم�رات لقد عامل هللا

عادوا إليه معجبين بأنفسهم ألن الش�ياطين تخض�ع له�م، وك�انوا م�أخوذين بنش�وة 

تََع�الَْوا أَْن�تُْم ُمْنفَ�ِرِديَن إِلَ�ى « :النجاح، فأدرك هللا الخطر المت�ربص به�م فق�ال له�م

خدمنا ـخر بأنفس�نا ال يس�تدما نعتز بقوتن�ا ونفت�فعن. )۳۱: ٦مر( .» َمْوِضٍع َخالَءٍ 

 .هللا، لهذا فإننا في أشد الحاجة أن يخبئ هللا فخرنا بأنفسنا عند نهر كريث

  عن�د ) الخلوة(فكل إنسان يريد الحصول على قوة هللا، عليه أن يتعلم االختباء

م�ن هللا، نهر كريث، فنحن لن نستطيع أن نقدم ش�يئاً للع�الم م�ا ل�م نك�ن ق�د أخ�ذناه 

ولن نستطيع الحصول على القوة الروحية ما ل�م نختب�ئ ع�ن أنفس�نا وع�ن البش�ر 
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ف���ي مك���ان ه���ادئ حي���ث نم���تص الق���وة م���ن إلهن���ا األب���دي، ونك���ون مس���تعدين 

النتصارات عظيمة على جبل الكرمل، فهذا االنتصار العظيم على جبل الكرم�ل 

 . كان البد أن يسبقه الخلوة عند نهر كريث

 �ع هللا واالبتع�اد ع�ن مش�اغل الع�الم يكش�ف لن�ا ق�درة هللا العظيم�ة، االختالء م

تع��اَل : وك��أن ال��رب يري��د أن يق��ول ل��ك. فنث��ق في��ه ونط��رح حياتن��ا كله��ا ب��ين يدي��ه

 .أريدك في المخدع وحدك لتعرفني ،منفرداً لتتذوق وجودي معك

 الغربان تعول إيليا* 
َوقَ���ْد أََم���ْرُت . فَتَْش���َرَب ِم���َن النَّْه���رِ ٤

فَاْنطَلََق ٥. »ْربَاَن أَْن تَُعولََك ُهنَاكَ اْلغِ 

، َوَذَه��َب  بِّ َوَعِم��َل َحَس��َب َك��الَِم ال��رَّ

فَأَقَ���اَم ِعْن���َد نَْه���ِر َكِري���َث الَّ���ِذي ُه���َو 

َوَكانَ����ِت اْلِغْربَ����اُن ٦. ُمقَابِ����ُل األُْرُدنِّ 

تَ���أْتِي إِلَْي���ِه بُِخْب���ٍز َولَْح���ٍم َص���بَاًحا، 

َوَك�اَن يَْش�َرُب َوبُِخْبٍز َولَْح�ٍم َمَس�اًء، 

 ) ٦-٤: ۱۷مل۱( .ِمَن النَّْهرِ 

  
 

 الغربان تعول إيليا

  عن��دما يتن��افى األم��ر م��ع المنط��ق تب��دو الطاع��ة ص��عبة ج��داً، فهن��اك مقول��ة

ولك��ن ه��ذا الق��ول ال ينطب��ق  "لمس��تطاعا اطل��بإذا أردت أن تط��اع ف"مش��هورة 

لذلك  .مستطاع عند هللاعلى أوالد هللا، ألنهم يثقون أن غير المستطاع عند الناس 

 ،ر س�وف يج�ف بس�بب ع�دم س�قوط األمط�ارلم يتساءل إيليا كي�ف أذه�ب إل�ى نه�

وكيف ستعوله الغربان؟ تلك الطيور التي تحتاج إلى من يعولها، بل إنها تخط�ف 

وه�ل يعق�ل أن ي�أتي الغ�راب بانتظ�ام ! الطعام فكيف س�تعطي وتخ�الف طبيعته�ا؟

 ان؟صباحاً ومساًء حامالً الطعام إلنس
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  والبد أن إيليا قد تس�اءل أل�م يك�ن م�ن األس�هل أن يبي�د هللا أخ�آب وك�ل أنبيائ�ه

ولكن هللا . األشرار بدالً من أن يأمره باالختباء تاركاً خدمته إلى أجل غير مسمى

يتركنا نجتاز أيام�اً ص�عبة وقاس�ية ل�نلمس عنايت�ه العجيب�ة بن�ا ف�ي معج�زة يومي�ة 

 .أطعمته الغربان يومياً لمدة تزيد عن السنة متكررة، كما حدث مع إيليا الذي

  لم يـُتِعب إيليا نفسه في كل هذه التساؤالت، ولم يتردد في تنفي�ذ ك�الم هللا، ب�ل

، والشك أنه تأمل كثيراً في سلطان سريعاً  انطلق منفذاً أمر الرب ومطيعاً لكالمه

الت�ي ظل�ت  هللا العجيب على خليقته وف�ي قدرت�ه عل�ى إعالت�ه م�ن خ�الل الغرب�ان

 .تحضر له خبزاً ولحماً بانتظام كل صباح ومساء

  ،وتكررت هذه المعجزة الغريبة بعد وقد أعاد التاريخ نفسه مرة أخرى

، فوجدنا القديس العظيم فإلهنا هو هو أمساً واليوم وإلى األبدعشرات القرون، 

دة تقرب يوم لماألنبا بوال أول السواح الذي كان يأتيه الغراب بنصف خبزة كل 

ولما أتى األنبا أنطونيوس لزيارته جاءه الغراب بخبزة كاملة، من التسعين عاماً 

  .وهنا عرف األنبا بوال بقداسة األنبا أنطونيوس

   غربان هللا:  
في إحدى مدن ألمانيا، وفي ليلة قارصة البرودة، جلست أرملة فقيرة في غرفتها 

ان، فرج�ا الطف�ل أم�ه أن تت�رك الب�اب المتواضعة تقرأ لطفله�ا قص�ة إيلي�ا والغرب�

ألنه كان واثقاً أنها آتية في الطريق، ولئال تخزي  ان هللاــغربمفتوحاً حتى تدخل 

 . األم إيمان ابنها البسيط فقد طاوعته رغم البرد الشديد

  في تل�ك اللحظ�ات م�ر عم�دة المدين�ة بج�وار المن�زل، فاس�ترعى انتباه�ه ذل�ك

اء، فدخل واستعلم عن سبب فتحه، فلما عرف القص�ة الباب المفتوح في عز الشت

وتكف�ل بس�د احتياجاتهم�ا ل�يس ف�ي  ،"إنن�ي س�أكون غرب�ان هللا": تأثر جداً وقال

 .تلك الليلة فقط بل في بقية أيام حياتهما
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  إن للرب ينابيع ومصادر ال تنض�ب، ف�إذا كن�ت ت�تمم عمل�ه ف�ي المك�ان ال�ذي

كل أعوازك حتى ول�و انقط�ع المط�ر، فك�ل  يريدك أن تكون فيه فإنه البد أن يسد

 .المطلوب منك هو أن تتكل عليه وتثق فيه

 جفاف النهر* 
َم��اِن أَنَّ النَّْه��َر يَ��بَِس، ألَنَّ��هُ لَ��ْم يَُك��ْن َمطَ��ٌر فِ��ي األَْرضِ ۷ ٍة ِم��َن الزَّ  .َوَك��اَن بَْع��َد ُم��دَّ

 )۷: ۱۷مل۱(

 اه�ه إل�ى أن ج�ف تمام�اً وبينما كان إيليا يطيع هللا، كان النهر ق�د تناقص�ت مي    .

ت��رى بم��اذا ش��عر إيلي��ا ف��ي تل��ك اللحظ��ات؟ ه��ل ظ��ن أن هللا نس��يه؟ أم ب��دأ يخ��اف 

ويبحث عن وسيلة للنج�اة؟ ه�ل ش�ك ف�ي محب�ة هللا وعنايت�ه متس�ائالً لم�اذا أجت�از 

 !الضيقات وأنا الذي لم أعصہ ل أمراً ؟

 نه�ر م�ن حي�اتهم ك�انوا  وهو جفاف ،كثيراً ما يسمح هللا ألوالده بهذا االختبار

غن�ى  ح�ل أو لت بم�رض، بدِ ـُ النهر الذي ج�ف ص�حة است� قد يكون يرتوون منه،

، أو فراق أحد األحب�اء فانفضوا من حولناشهرة وصيت وأصدقاء  مكانه فقر، أو

 . الذي كان بمحبته لنا مثل النهر

 !لماذا يسمح هللا بجفاف النهر رغم أننا نطيعه ونسلك في وصاياه؟ف

 ولك�ن هللا يري�دنا أن اختبار مر على النفس البش�رية أن تتج�رد مم�ا تحب�ه  إنه

فش�خص هللا ثاب�ت ال يتغي�ر وم�ن يتك�ل . نتكل على شخصه ول�يس عل�ى عطاي�اه

أم�ا عطاي�ا هللا لن�ا فتتغي�ر تبع�اً  ،فهو يتكل عل�ي بي�ت مؤس�س عل�ى الص�خرعليه 

 .العمر المختلفةالحتياجاتنا في مراحل 

لك ألننا نضع رجاءنا في صخور ه�ذا الع�الم الزائ�ل، أم�ا م�ن قد تتحطم آمالنا وذ

فلن يخيب رجاؤه أبداً، فهو يش�به ) السيد المسيح( صخر الدهوريضع رجاءه في 

فه�و لذا . الرجل العاقل الذي بنى بيته على الصخر فلم يتأثر بعواصف هذا العالم

 .الوحيد الجدير بأن نتكل عليه
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 إيليا في صرفة صيدا* 
بِّ قَ���ائِالً ۸ قُ���ِم «۹: َوَك���اَن لَ���هُ َك���الَُم ال���رَّ

                        اْذَه����ْب إِلَ����ى ِص����ْرفَةَ الَّتِ����ي لِِص����يُدوَن 

ُهَوَذا قَْد أََمْرُت ُهنَاَك أَْرَملَةً . َوأَقِْم ُهنَاكَ 

 .فَقَاَم َوَذَهَب إِلَى ِصْرفَةَ ۱۰. »أَْن تَُعولَكَ 

 )۱۰-۸: ۱۷مل۱(

 تظ���راً ص���امتاً هك���ذا ظ���ل إيلي���ا من

ه بجوار النهر الذي جف ولم يسمح له�ذ

. الظ���روف أن تح���ول بين���ه وب���ين إله���ه

 فالشك يرى هللا من خالل الظروف أما
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بحــر الجليل

 
وتمسَّ�ك . اإليمان فإنه يضع هللا بين�ه وب�ين الظ�روف فينظ�ر إليه�ا م�ن خ�الل هللا

ه هللا بال�ذهاب وأمر ،كلمة هللا حاملة له رسالة النجاةإيليا بهذا اإليمان إلى أن أتته 

قع عل�ى س�احل البح�ر المتوس�ط وت -ومعناها بيت تمحيص -إلى صرفة صيدون 

 .في فينيقية شمال إسرائيل

  فهل ضاقت  لديه، شعوراً بالضيقبل ووال شك أن أمر هللا قد أثار دهشة إيليا

هذه المدينة الوثنية؟ وليتها كانت أي مدينة  سوىبه بالده حتى أن الرب لم يجد 

ولكنها لألسف بلد إيزابل الشريرة التي تسببت في مقتل أنبياء هللا وانتشار أخرى 

ا بل عبادة البعل وهناك مطلوب منه أن يذهب إلى أرملة أممية فقيرة ال ليعطيه

وأين كرامته كرجل، وليس أي رجل بل هو ! ال ليعولها بل لتعوله! منها ليأخذ

 نبي هللا ، فهل يطيع أم يتمرد؟ 

 يون�ان النب�ي  رف�ض يليا بطاعة وتس�ليم يس�تحقان اإلعج�اب، فبينم�ا لقد تميز إ

في االتجاه المع�اكس، نج�د إيلي�ا ال يعت�رض عل�ى  اً هباالذهاب لألمم وخالف هللا ذ

 طرق هللا التي تبدو غريبة بل ومهينة، ولكنه يســـلم في منـتـهى البساطة ويذهب 
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 .إلى هناك حتى بدون نقاش أو إبداء أي اعتراض

 ي�ة م�ن ب�الد إيزاب�لمموأرمل�ة أ ،الطي�ور النجس�ةوه�ي  ،ب�انتخدم هللا الغراس 

أليس هو الرب الذي  فال يأتي بالمعونة من حيث ال نتوقع،. عالة إيلياالشريرة إل

أبع�د م�ن ك�ل  فه�و يه�تم بن�ا بط�رق !سى ينشأ في بي�ت اب�ن ابن�ة فرع�ونجعل مو

 هم��ا ب��دت أوض��اعنا ميئوس��اً فمهم��ا كان��ت تجاربن��ا م��رة، وم ،أفكارن��ا أو توقعاتن��ا

 .إلى يد عناية هللا، فقد نجد عنايته في أماكن غريبة أن ننظر منها، فيجب

 إيليا يقابل األرملة* 

: َوَجاَء إِلَى بَاِب اْلَمِدينَ�ِة، َوإَِذا بِ�اْمَرأٍَة أَْرَملَ�ٍة ُهنَ�اَك تَقُ�شُّ ِعي�َدانًا، فَنَاَداَه�ا َوقَ�الَ  

َوفِيَم�ا ِه�َي َذاِهبَ�ةٌ لِتَ�أْتَِي بِ�ِه، نَاَداَه�ا ۱۱. »ي إِنَ�اٍء فَأَْش�َربَ َهاتِي لِي قَلِيَل َم�اٍء فِ�«

بُّ إِلُه�َك، إِنَّ�هُ «: فَقَالَ�تْ ۱۲. »َهاتِي لِي ِكْس�َرةَ ُخْب�ٍز فِ�ي يَ�ِدكِ «: َوقَالَ  َح�يٌّ ُه�َو ال�رَّ

ارِ  ْيِت فِ�ي  ، َوقَلِيلٌ لَْيَسْت ِعْنِدي َكْعَكةٌ، َولِكْن ِمْلُء َكّف ِمَن الدَّقِيِق فِي اْلُكوَّ ِمَن الزَّ

 .»َذا أَقُ��شُّ ُع��وَدْيِن آلتِ��َي َوأَْعَملَ��هُ لِ��ي َوالْبنِ��ي لِنَأُْكلَ��هُ ثُ��مَّ نَُم��وتُ ـــ��ـاْلُك��وِز، َوهأَنَ 

  )۱۲ -۱۰: ۱۷مل ۱(

  ج��اء إيلي��ا إل��ى بوتق��ة التمح��يص ف��ي

صرفة صيدا، ودخل المدينة فقابل ام�رأة 

وق�د  تجمع بعض العيدان الجاف�ة فناداه�ا،

يظ����ن ال����بعض أن����ه التق����ى ه����ذه الم����رأة 

بمحض الصدفة ولك�ن الص�دفة ال وج�ود 

له���ا ف���ي ق���اموس هللا فك���ل ش���يء مرت���ب 

بعناية ودقة ومن الواضح أن هللا قد س�بق 

وكشف لألرملة مجيء إيليا ألنها عرف�ت 

أن��ه رج��ل هللا وتكلم��ه م��ن ه��ذا المنطل��ق 

بُّ إِلُهكَ "فتقول له    ...."َحيٌّ ُهَو الرَّ
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 في وقت كان الم�اء  -طريقته الخشنة في طلب الماء  ولكنها قطعاً تعجبت من

م ذل�ك ذهب�ت لتأتي�ه بطلب�ه، ف�إذا ب�ه يتم�ادى ف�ي غ�ور -!فيه يُعد أغلى من ال�ذهب

 .جرأته ويطلب منها كسرة خبز ليأكل في وقت ال يجد الناس فيه قوتاً 

  فظ�ة أو ط�رده، فه�و وربما لو كان أي منا مكان هذه األرملة ألجابه بطريق�ة

ولكنه�ا ل�م تفع�ل ذل�ك ! يغلق السماء ثم يأتي اآلن ليطلب الماء والغ�ذاء م�ن أرمل�ة

ح�ي ه�و ال�رب إله�ك، ورغ�م أنه�ا ال تع�رف : بل بمنتهى الذوق كلمته بلغته قائلة

إلهه، إال أنها رأت قوته في إغالق السماء، وأخبرته بأنها ال تملك كعكة بل م�لء 

 . من الزيت ستعمله لها والبنها ليأكاله ثم يموتانالكف من الدقيق وقليالً 

  ،لقد ترك هللا كل األرامل في إسرائيل، وأرسل نبيه إل�ى ه�ذه األرمل�ة بال�ذات

لما تحلـَّت به من صفات سامية أهلتها للتمتع باستضافة ه�ذا النب�ي العظ�يم، ل�ذلك 

سهم مختارين من شهد عنها السيد المسيح عندما كان يبكت اليهود الذين ظنوا أنف

 :دون شعوب األرض وقال لهمً 

إِنَّ أََراِمَل َكثِيَرةً ُكنَّ فِي إِْسَرائِيَل فِي أَيَّاِم إِيلِيَّ�ا ِح�يَن أُْغلِقَ�ِت : َوبِاْلَحقِّ أَقُوُل لَُكمْ "

�ا َك�اَن ُج�وٌع َعِظ�يٌم فِ�ي األَْرِض كُ  َماُء ُمدَّةَ ثَالَِث ِس�نِيَن َوِس�تَِّة أَْش�ُهٍر، لَمَّ لَِّه�ا، السَّ
 ".َولَْم يُْرَسْل إِيلِيَّا إِلَى َواِحَدٍة ِمْنَها، إِالَّ إِلَ�ى اْم�َرأٍَة أَْرَملَ�ٍة، إِلَ�ى َص�ْرفَِة َص�ْيَداءَ ۲٦

 )۲٦-۲٥: ٤لو(

  بركة الرب* 

ةً اْدُخلِي َواْعَملِي َكقَْولِِك، َولِكِن اْعَملِ�ي لِ�ي ِمْنَه�ا َكْعَك�. الَ تََخافِي«: فَقَاَل لََها إِيلِيَّا

، ثُ�مَّ اْعَملِ�ي لَ�ِك َوالْبنِ�ِك أَِخي�ًرا الً َواْخُرِجي بَِه�ا إِلَ�يَّ ألَنَّ�هُ هَك�َذا قَ�اَل ۱٤. َصِغيَرةً أَوَّ

بُّ إِلهُ إِْسَرائِيلَ  ْيِت الَ يَ�ْنقُُص، إِلَ�ى اْليَ�ْوِم : الرَّ اَر الدَّقِيِق الَ يَْفُرُغ، َوُكوَز الزَّ إِنَّ ُكوَّ

فَ�َذَهبَْت َوفََعلَ�ْت َحَس�َب قَ�ْوِل ۱٥. »بُّ َمطًَرا َعلَ�ى َوْج�ِه األَْرضِ الَِّذي فِيِه يُْعِطي الرَّ 

ْي�ِت لَ�ْم ۱٦. إِيلِيَّا، َوأََكلَْت ِهَي َوُهَو َوبَْيتَُها أَيَّاًم�ا اُر ال�دَّقِيِق لَ�ْم يَْف�ُرْغ، َوُك�وُز الزَّ ُك�وَّ

بِّ الَِّذي تََكلََّم بِِه َعْن يَ   )۱٦-۱۳: ۱۷مل ۱( .ِد إِيلِيَّايَْنقُْص، َحَسَب قَْوِل الرَّ
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 عندما قابلت أرمل�ة ص�رفة ص�يدا إيلي�ا، كان�ت تظ�ن أنه�ا تع�د آخ�ر أكل�ة له�ا .

حلق��ة  فاإليم��ان ه��و. م��ن أعم��ال اإليم��ان، أت��ى له��ا بمعج��زة بس��يطاً  ولك��ن عم��الً 

إيمانن��ا  بعي��دة ع��ن متن��اول وق��د تب��دو المعج��زات .ب��ين الوع��د واليق��ين الوص��ل

وق�د ال  ،تب�دأ بعم�ل طاع�ة -كبيرة كانت أم صغيرة - ولكن كل معجزة ،الضعيف

 .عد أن نخطو خطوة اإليمان األولىنرى الحل إال ب

 فطلب لنفسه كعكة  ،كان إيليا واثقاً من أن هللا سيعوله من خالل تلك األرملة

الزيت ال ينقص إلى  ال يفرغ وكوز ثقة أن كوار الدقيقثم أعلن لها بكل  ،أوالً 

ورغم أن طلب إيليا يحمل في ظاهره األنانية ومحبة الذات . أن تنقضي المجاعة

 . عظمة إيمانها وعمل هللا المعجزي معهاإال أن باطنه كان يقصد استعالن 

  وهو نفس الغرض الذي قصده الرب يسوع في نفس المنطقة بعد تسعة

معها فتكلم  ،كنعانية التي تبعته طالبة الشفاء البنتها المجنونةالالمرأة قرون مع 

  :ظاهري لم نعتده أبداً في أسلوب الرب يسوعبجفاء 

الَّةِ «:َوقَالَ   . »لَْم أُْرَسْل إِالَّ إِلَى ِخَراِف بَْيِت إِْسَرائِيَل الضَّ

 »!يَا َسيُِّد، أَِعنِّي«:فَأَتَْت َوَسَجَدْت لَهُ قَائِلَةً 

 . »َويُْطَرَح لِْلِكالَب لَْيَس َحَسنًا أَْن يُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِينَ «:فَأََجاَب َوقَالَ 

ِمْن َمائَِدِة  َواْلِكالَُب أَْيًضا تَأُْكُل ِمَن اْلفُتَاِت الَِّذي يَْسقُطُ  َسيِّدُ  نََعْم،يَا«:فَقَالَتْ 

يَُكْن لَِك َكَما لِ ! يَا اْمَرأَةُ، َعِظيٌم إِيَمانُكِ «: ِحينَئٍِذ أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لََها. أَْربَابَِها

اَعةِ .»تُِريِدينَ   )۲۸-۲٤:۱٥مت( .فَُشفِيَِت اْبنَتَُها ِمْن تِْلَك السَّ
  وما قال الرب ذلك إال ليظهر عظم�ة إيمانه�ا واس�تحقاقها لش�فاء ابنته�ا، وه�و

حتى ل�و ك�ان فلس�ين  –نفس ما حدث مع هذه األرملة التي أعطت آخر ما عندها 

إنه صادق في  ،تغني وال يزيد معها تعبالتي  ،بركة الربففاضت عليها  –فقط 

يفتح لنا كوى السماوات ويعطينا حت�ى وهو الذي  ،مهما بدت لنا مستحيلة وعوده

 .نقول كفانا كفانا
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   الباكورة: 
ال شك أن أخذ إيليا للكعكة األولى في�ه إش�ارة رمزي�ة إل�ى إعط�اء الب�اكورة ل أو 

ات��ك فم��ا ه��و نص��يب هللا م��ن حي. لرجال��ه، كم��ا يش��ير ذل��ك إل��ى كرام��ة رج��ال هللا

ووقت��ك واهتمامات��ك؟ وه��ل ل��ه الب��اكورة؟ أم تكتف��ي بإعطائ��ه الفت��ات الس��اقط م��ن 

وه��ل عش��ور أموال��ك وص��ية التزم��ت بتنفي��ذها من��ذ زم��ن،              !! الوق��ت واالهتم��ام؟

أم ب��العكس أن��ه كثي��ر، وبالت��الي ف��إن  ل��ديك قلي��ل ال يكف��ي حاجت��ك؟أم ت��رى أن م��ا 

عل�ى أي�ة ح�ال ف�إن م�ن ! ع�ن دفع�ه لل�رب الُعشر أيضا كثير، بما يجعلك تتراج�ع

َه�اتُوا َجِمي�َع "تتميم�ا لوع�ده،تبر بركت�ه العظيم�ة يعطي الرب بسخاء البد أن يخ

بُ�ونِي بِه�َذا، قَ�اَل َربُّ اْلُجنُ�وِد،   اْلُعُشوِر إِلَى اْلَخْزنَ�ِة لِيَُك�وَن فِ�ي بَْيتِ�ي طََع�اٌم، َوَجرِّ

��َماَواِت، َوأَفِ��يُض َعلَ��ْيُكْم بََرَك��ةً َحتَّ��ى الَ ) ابيكش��ب(إِْن ُكْن��ُت الَ أَْف��تَُح لَُك��ْم ُك��َوى  السَّ

  )۱۰:۳مال( ".تُوَسعَ 

 وكم�ا . خب�ز الحي�اةهو أساس الخبز، الذي يشير إل�ى  الدقيق: الدقيق والزيت

أن كوار الدقيق لم يفرغ من بي�ت األرمل�ة، ك�ذلك خب�ز الحي�اة دائ�م الوج�ود عل�ى 

ال�ذي ل�م ي�نقص فه�و يش�ير إل�ى  الزي�تد، أم�ا مذبح الكنيس�ة األم ف�ي العه�د الجدي�

 . المستمر في الكنيسة واألسرار عمل الروح القدس

  تى لو كانت ح ،)الدقيق والزيت(حيث يكون رجل هللا تستمر الحياة الروحية

ا فَتََح اْلَخْتَم "ونجد هذا المعنى في سفر الرؤيا  ،الحياة الجسدية فقيرة َولَمَّ

فَنَظَْرُت َوإَِذا فََرٌس أَْسَوُد، » !َهلُمَّ َواْنظُرْ «:ْلَحيََواَن الثَّالَِث قَائِالً الثَّالَِث، َسِمْعُت ا

َوَسِمْعُت َصْوتًا فِي َوَسِط األَْربََعةِ ٦. َواْلَجالُِس َعلَْيِه َمَعهُ ِميَزاٌن فِي يَِدهِ 

ْيُت . يِّ َشِعيٍر بِِدينَارٍ ثُْمنِيَّةُ قَْمٍح بِِدينَاٍر، َوثَالَُث ثََمانِ «:اْلَحيََوانَاِت قَائِالً  ا الزَّ َوأَمَّ

هَُما ومعنى ذلك أنه ستأتي أيام غالء شديد  )٦-٥: ٦رؤ.(»َواْلَخْمُر فَالَ تَُضرَّ

وهو ) الزيت(وجوع، أما الزيت والخمر فيشيران إلى عمل هللا وروحه القدوس 

 . ما يتحتم أن يستمر رغم كل المعطالت
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 إيليا يقيم ابن األرملة* 
بَْعَد هِذِه األُُموِر َمِرَض اْبُن اْلَمْرأَِة َصاِحبَِة اْلبَْيِت َواْشتَدَّ َمَرُضهُ ِجّدًا َحتَّ�ى لَ�ْم وَ ۱۷

َه�ْل ِجْئ�َت إِلَ�يَّ لِتَ�ْذِكيِر ! َما لِي َولََك يَا َرُج�َل هللاِ «: فَقَالَْت ِإليلِيَّا۱۸. تَْبَق فِيِه نََسَمةٌ 

َوأََخ�َذهُ ِم�ْن ِحْض�نَِها َوَص�ِعَد . »أَْعِطينِي اْبنَكِ «: اَل لََهافَقَ ۱۹. »إِْثِمي َوإَِماتَِة اْبنِي؟

بِّ ۲۰بِِه إِلَى اْلُعلِّيَِّة الَّتِي َكاَن ُمقِيًما بَِها، َوأَْضَجَعهُ َعلَى َسِريِرِه،  َوَص�َرَخ إِلَ�ى ال�رَّ

بُّ إِلِه��ي، أَأَْيًض��ا إِلَ��ى األَْرَملَ��ِة الَّتِ��ي أَنَ��«: َوقَ��الَ  ا نَ��اِزٌل ِعْن��َدَها قَ��ْد أََس��أَْت أَيَُّه��ا ال��رَّ

بِّ َوقَ�الَ ۲۱» بِإَِماتَتَِك اْبنََها؟ اٍت، َوَص�َرَخ إِلَ�ى ال�رَّ َد َعلَى اْلَولَِد ثَالََث َمرَّ يَ�ا «: فَتََمدَّ

بُّ لَِص��ْوِت إِيلِيَّ��ا، ۲۲. »َربُّ إِلِه��ي، لِتَْرج��ْع نَْف��ُس ه��َذا اْلَولَ��ِد إِلَ��ى َجْوفِ��هِ  فََس��ِمَع ال��رَّ

فَأََخَذ إِيلِيَّا اْلَولََد َونََزَل بِِه ِمَن اْلُعلِّيَِّة إِلَ�ى ۲۳. ْت نَْفُس اْلَولَِد إِلَى َجْوفِِه فََعاشَ فََرَجعَ 

ِه، َوقَاَل إِيلِيَّا هَذا «: فَقَالَِت اْلَمْرأَةُ ِإليلِيَّا۲٤»اْنظُِري، اْبنُِك َحيٌّ «: اْلبَْيِت َوَدفََعهُ ألُمِّ

بِّ فِي فَِمَك َحقٌّ  اْلَوْقَت َعلِْمُت أَنَّكَ   )۲٤-۱۷: ۱۷مل۱( .»َرُجُل هللاِ، َوأَنَّ َكالََم الرَّ

 وتتحرك األحداث سريعاً، فيمرض االبن وتتدهور حالته سريعاً ويموت . 

وال نعلم ما هي الخطية التي أرقت ض�مير ه�ذه األرمل�ة فاعتق�دت أن هللا يعاقبه�ا 

ف�إذا ك�ان . الكارث�ة الت�ي حل�ت به�اا وكان رد فعلها عنيفاً يتناسب م�ع حج�م بسببه

ف��إن فق��دان  ،لين��دمل أعوام��اً ق��د اس��تغرق  اً غ��ائر اً فق��دان ال��زوج والترم��ل جرح��

 .وحيدها جرح قاتل ال تداويه السنون

  ورغم ما أظهرته هذه المرأة قبالً من إيمان، وما تشهده من معجزة يومية في

وكأنه المتسبب في موت الول�د  ،إال أنها انفجرت في إيليا لتحمله المسئولية، بيتها

وغني عن الذكر أنها لم تتخيل وج�ود ح�ل خاص�ة  -وهي النكبة التي ال حل لها -

 .     أنه منذ بدء الخليقة لم تحدث معجزات إلقامة موتى حتى ذلك اليوم

   وكان من الطبيع�ي أن يعت�ذر إيلي�ا بكون�ه غي�ر مس�ئول عم�ا ح�دث البنه�ا أو

طريق�ة، أو يلقِ�ي ب�اللوم عليه�ا ألن خطاياه�ا ه�ي س�بب ينتهرها لمخاطبته بتل�ك ال

 موت ابنها، ولكنه بكل اتضاع اعتبر نفسه مسئوالً عن موت الولد، فأخذه مـــنها 
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 .وصعد به إلى عليته وأضجعه على سريره وصرخ إلى هللا

  وهنا يظهر حلم إيليا وطول أناته، فقد اعتدنا أن ن�رى إيلي�ا الن�اري ذا الطب�اع

ولكنه في هذا الموقف تبدل تماماً، فلم يحت�د عل�ى األرمل�ة الت�ي خاطبت�ه الخشنة، 

فاحتمله�ا ف�ي . ما لي ولك يا رجل هللا، وكأنما تلقي عليه باللوم لموت ابنه�ا: قائلة

 .صبر، ولم يغضب منها، بل قال لها أعطني ابنك

 إذا كانت كلمة من إيليا قد أغلقت السموات فما بالكم بصراخ إيليا ؟ ! 

بد أن السموات اهتزت لصراخه والمالئك�ة انزعج�ت وذهب�ت تس�تطلع األم�ر،     ال

 !يا ترى ما هو الحادث الجلل الذي استدعى صراخ إيليا ؟

  ولنا الحق -قد نتعجب- 

من طريقة حديث إيليا مع 

هللا، فنعتبر أنه تخطى حدود 

ونسى نفسه في ياقة الل

صراخه إلى الرب؟ فمهما 

اً كان هذا النبي عظيم

أيجوز له أن يتجرأ ويقول 

اتہتِكہ  أََسأْتَ قہْد «للقدير بِإِمہ

ولكن األمر ليس  .»اْبنہهہا؟

كذلك، إذا نظرنا إليه من 

ناحية كــــون إيليا ابناً 

 غاضباً  من أبيه ويتحـــدث 

 

 إيليا يقيم ابن األرملة

ن�تلمس له��م ب��ل و ،نتحم�ل ونـُق�ـہدِّر غض��ب أبنائن�امع�ه بدال�ة البن��وة، ف�نحن البش��ر 

األعذار إذا تفوهوا بم�ا ال يلي�ق، فم�ا ب�الكم ب�اآلب الس�ماوي الكل�ي الرحم�ة ال�ذي 

ولذلك احتوى غضبه ولبى طلبته، تمام�ا  ،يعلم تماماً مشاعر إيليا في تلك اللحظة
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الفارق بين هللا وإيليا أعظم كثي�راً إال أن  م يغضب إيليا من كالم األرملة له،كما ل

 .واألرملة مما بين إيلياجداً 

  اعتبر إيليا موت الول�د إس�اءة إل�ى األرمل�ة الت�ي استض�افته، وأخ�ذ يعات�ب هللا

بلهجته الخشنة، ثم تمدد على الولد ثالث مرات، وصرخ ثانية طالب�اً ع�ودة نف�س 

الولد إليه، في لهجة تحمل ص�يغة األم�ر أكث�ر مم�ا تحم�ل ص�يغة الرج�اء، ولك�ن 

لديه دالة تمكنه م�ن الح�ديث م�ع هللا بطريق�ة إيليا كان يعلم مع من يتحدث، وكان 

 .ال يجرؤ أي منا على استعمالها مع مديره في العمل مثالً رغم كونه إنساناً مثله

  والعجيب أن هللا تقبل األمر واستجاب له وأقام الولد من الموت للمرة األول�ى

له�ا انظ�ري  فأخذه إيليا ونزل به من العلية وأعطاه ألمه قائالً . في تاريخ البشرية

ابنك حي، وكأنما يعل�ن له�ا ق�وة إله�ه ال�ذي ل�م يخ�زه، ول�م يك�ن كالم�ه يحم�ل أي 

معن��ى للكبري��اء أو االفتخ��ار بال��ذات، ب��ل ب��العكس ك��ان فرح��اً وفخ��وراً بعم��ل هللا 

 .ومجده وباستجابته له، كما فرح بالحياة التي عادت للجسد المائت

 أن�ه يحم�ل كالم�ه ويعم�ل بس�لطانه،  وهنا اعترفت المرأة بإيلي�ا كرج�ل هللا، وب

لقد كانت قبالً تعرف إنه رجل هللا، ولكنها تأكدت اآلن من صدق كالمه ومن قوة 

 .إلهه الذي أعاد الحياة البنها

 نالحظ في هذه المعجزة أن إيليا قد جاهد مع هللا على ثالث مراحل: 

وص�عد ب�ه إل�ى  عندما أخ�ذ الول�د المي�ت م�ن أم�ه :الصراع مع هللا على انفرادـ ۱

 .عليته ليكون منفرداً مع هللا

لقد تمدد عل�ى جس�د الول�د المي�ت ث�الث م�رات م�ع علم�ه أن المي�ت  :التواضعـ ۲

وي�ذكرنا ه�ذا باتض�اع . نجس وال يجوز لمسه ولكنه لم يلمسه فقط ب�ل تم�دد علي�ه

 .السيد المسيح الذي لمس األبرص النجس ليشفيه

رات وصرخ إلى هللا مرتين حتى أتته استجابة لقد تمدد عليه ثالث م :المثابرةـ ۳

 .  السماء وعادت نفس الولد إليه فعاش
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 وهنا نرى إيليا رمزاً للسيد المس�يح ال�ذي أق�ام اب�ن أرمل�ة ن�ايين ودفع�ه ألم�ه .

وهذا رمز لعودة النفس ثانية إلى أحضان الكنيسة األم بعد أن تق�وم م�ن خطاياه�ا 

 . بالتوبة وعمل الروح القدس

 . ا التقليد اليهودي أن ابن أرملة صرفة صيدا هو يونان النبييخبرن

  هل تصلي للمائتين  روحياً؟ 
من من�ا كخ�ادم يفع�ل مث�ل إيلي�ا، فيأخ�ذ أوالده الم�ائتين روحي�اً، ويص�عد به�م إل�ى 

عـُلِـيَّة الصالة، ويصرخ إلى هللا ليقيمهم من موت الخطية، وي�رجعهم أحي�اء إل�ى 

ليتنا نهتم بعلية الصالة ونطل�ب بص�راخ م�ن . بقيامتهم حضن الكنيسة التي تفرح

أج��ل ك��ل أوالدن��ا الجس��ديين وال��روحيين، ولنث��ابر ف��ي طلباتن��ا حت��ى ن��رى الحي��اة 

س�نة حت�ى  ۲۰ترجع إليهم، كما فعلت القديسة مونيكا م�ع ابنه�ا أغس�طينوس لم�دة

 .تاب وترك الخطية وأصبح قديساً◌ً 
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   وهو في انتظار  -ال نعلم مدتها بالضبط  -قضى إيليا فترة في بيت األرملة

ولكن هذه المرة طال انتظاره أليام . كلمة هللا التي تأتيه لتوجيهه للمرحلة التالية

 . كثيرة وكانت المجاعة قد اشتد أثرها على كل األرض

  أمر هللا إليليا* 

نَِة الثَّالِثَِة قَ�ائِالً  َوبَْعَد أَيَّاٍم َكثِيَرٍة َكانَ  بِّ إِلَى إِيلِيَّا فِي السَّ اْذَه�ْب َوتَ�َراَء «: َكالَُم الرَّ

َوَك�اَن  .فَ�َذَهَب إِيلِيَّ�ا لِيَتَ�َراَءى ألَْخ�آبَ ۲. »ألَْخآَب فَأُْعِطَي َمطًَرا َعلَى َوْجِه األَْرضِ 

الَِّذي َعلَى اْلبَْيِت، َوَكاَن ُعوبَ�ْديَا  فََدَعا أَْخآُب ُعوبَْديَا۳اْلُجوُع َشِديًدا فِي السَّاِمَرِة، 

بَّ ِجّدًا بِّ أَنَّ ُعوبَ�ْديَا أََخ�َذ ِمئَ�ةَ ٤. يَْخَشى الرَّ َوَكاَن ِحينََما قَطََعْت إِيَزابَُل أَْنبِيَ�اَء ال�رَّ

: آُب لُِعوبَْديَاَوقَاَل أَخْ ٥. نَبِيٍّ َوَخبَّأَُهْم َخْمِسيَن َرُجالً فِي ُمَغاَرٍة َوَعالَُهْم بُِخْبٍز َوَماءٍ 

اْذَهْب فِي األَْرِض إِلَى َجِميِع ُعيُوِن اْلَماِء َوإِلَى َجِميِع األَْوِديَِة، لََعلَّنَا نَِجُد ُعْش�بًا «

فَقََس��َما بَْينَُهَم��ا األَْرَض لِيَْعبُ��َرا ٦. »فَنُْحيِ��َي اْلَخْي��َل َواْلبَِغ��اَل َوالَ نُْع��َدَم اْلبََه��ائَِم ُكلََّه��ا

. َهَب أَْخآُب فِي طَِريق َواِحٍد َوْحَدهُ، َوَذَهَب ُعوبَْديَا فِ�ي طَِري�ق آَخ�َر َوْح�َدهُ فَذَ . بَِها

 )٦-۱: ۱۸مل۱(

  أخي��راً قط��ع ص��وت هللا فت��رة الص��مت الطويل��ة وتح��دث إل��ى إيلي��ا ف��ي الس��نة

. ألن هللا مزمع أن يأتي بالمطر) يقابله( الثالثة وأمره بأن يذهب ويتراءى ألخآب

أطاع األمر اإللهي وودع األرمل�ة الت�ي استض�افته ط�وال ه�ذه الم�دة  وكعادة إيليا

 .أخآب قابلليإلى الجنوب وذهب راجعاً 

أخ�آب يبح�ث عن�ه فأثناء وجوده في ص�يدا ك�ان شدة، ب بالقطع فقد هاجمه إبليسو

إسرائيل، بل وفي البالد المحيطة، غاضباً ومتوعداً أن يعاقبه ما لم  يرفع  في كل

 . التي أغلقت السماء ذي حل بهم منذ ثالث سنوات بسبب صالتهعنهم الجفاف ال
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  ولكن إيليا لم يسمح لهذه األفكار أن تهز إيمانه بإلهه الحي الذي يثق دائماً في

قدرته، فهو الذي نجاه في المقابلة األولى عندما أخبر أخآب أن المط�ر س�ينقطع، 

مجاعة بطرق تف�وق الخي�ال، وهو الذي قام بتوفير الطعام والماء له خالل فترة ال

وهكذا أخ�ذ ... سواء بالغربان أو باألرملة التي بارك في دقيقها وزيتها فلم ينقصا

 .إيليا يسترجع معامالت هللا وعنايته ليهزم بها هذه األفكار

  بي�ت  فهو المسئول األول ع�ن  يهودياً تقياً يعمل في مركز هام،وكان عوبديا

يري��د أن يخش��اه وو يح��ب هللا الش��ر إال أن��ه ك��انورغ��م تواج��ده ف��ي ب��ؤرة  .المل��ك

يخدمه على قدر استطاعته، فلما ع�رف أن إيزاب�ل تقت�ل أنبي�اء ال�رب، أخ�ذ م�نهم 

ط�وال في مغارة وكان ي�أتيهم بالطع�ام والش�راب منهم مئة نبي وخبأ كل خمسين 

 .وهكذا نجاهم من الموتالوقت 

  الكثي�ر م�ن البه�ائم بس�بب في تلك الفترة كان الجوع ق�د اش�تد بالن�اس، وم�ات

 ش�عبهيع�يش ف�ي برج�ه الع�اجي، ال يب�الي بفك�ان أخ�آب ، أم�ا ندرة العشب والماء

! ه يبحث عن مراٍع له�ابغالو ولهخيإلى كل اهتمامه ويولي  اً،جوع تضورالذي ي

ف�ي اتج�اه  ك�ل منهم�ا ي�ذهب بينهم�ا بحي�ث فاتفق مع عوب�ديا عل�ى تقس�يم األرض

  .  عض العشب إلطعام الخيول الملكيةمكان قد يوجد به بللبحث عن 

 إيليا يقابل عوبديا* 
َوفِيَم�ا َك�اَن ُعوبَ��ْديَا فِ�ي الطَِّري�ِق، إَِذا بِإِيلِيَّ��ا قَ�ْد لَقِيَ�هُ فََعَرفَ��هُ، َوَخ�رَّ َعلَ�ى َوْجِه��ِه ۷

 »أَأَْنَت ُهَو َسيِِّدي إِيلِيَّا؟«: َوقَالَ 

 . »ُهَوَذا إِيلِيَّا: َسيِِّدكَ اْذَهْب َوقُْل لِ . أَنَا ُهوَ «: فَقَاَل لَهُ ۸ 
 ۱۰َما ِهَي َخِطيَّتِي َحتَّى إِنََّك تَْدفَُع َعْبَدَك لِيَِد أَْخآَب لِيُِميتَنِي؟ «: فَقَالَ ۹

�ةٌ َوالَ َمْملََك�ةٌ لَ�ْم يُْرِس�ْل َس�يِِّدي إِلَْيَه�ا لِيُفَ�تَِّش  بُّ إِلُهَك، إِنَّهُ الَ تُوَجُد أُمَّ َحيٌّ ُهَو الرَّ

�ةَ أَنَُّه�ْم لَ�ْم . إِنَّ�هُ الَ يُوَج�دُ : ، َوَك�انُوا يَقُولُ�ونَ َعلَْيكَ  َوَك�اَن يَْس�تَْحلُِف اْلَمْملََك�ةَ َواألُمَّ

َويَُك�وُن إَِذا اْنطَلَْق�ُت ۱۲. اْذَهْب قُْل لَِسيِِّدَك ُه�َوَذا إِيلِيَّ�ا: َواآلَن أَْنَت تَقُولُ ۱۱. يَِجُدوكَ 
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بِّ يَ  فَإَِذا أَتَْي�ُت َوأَْخبَ�ْرُت أَْخ�آَب . ْحِملَُك إِلَى َحْيُث الَ أَْعلَمُ ِمْن َعِ◌ْنِدَك، أَنَّ ُروَح الرَّ

بَّ ُمْن�ُذ َص�بَايَ  أَلَ�ْم يُْخبَ�ْر َس�يِِّدي ۱۳. َولَْم يَِجْدَك فَإِنَّهُ يَْقتُلُنِي، َوأَنَا َعْبُدَك أَْخَشى الرَّ

، إِ  بِّ بِّ ِمئَ�ةَ َرُج�ل، بَِما فََعْلُت ِحيَن قَتَلَْت إِيَزابَُل أَْنبِيَاَء ال�رَّ ْذ َخبَّ�أُْت ِم�ْن أَْنبِيَ�اِء ال�رَّ

: َوأَْن��َت اآلَن تَقُ��ولُ ۱٤َخْمِس��يَن َخْمِس��يَن َرُج��الً فِ��ي ُمَغ��اَرٍة َوُعْل��تُُهْم بُِخْب��ٍز َوَم��اٍء؟ 

 . »ُهَوَذا إِيلِيَّا، فَيَْقتُلُنِي: اْذَهْب قُْل لَِسيِِّدكَ 

 . »نُوِد الَِّذي أَنَا َواقٌِف أََماَمهُ، إِنِّي اْليَْوَم أَتََراَءى لَهُ َحيٌّ ُهَو َربُّ اْلجُ «: فَقَاَل إِيلِيَّا

 )۱٦-۷: ۱۸مل ۱( .فََذَهَب ُعوبَْديَا لِلِقَاِء أَْخآَب َوأَْخبََرهُ، فََساَر أَْخآُب لِلِقَاِء إِيلِيَّا

  في طريقه، تقابل مع إيليا فعرفه وسجد له، فطلب منه  اً عوبديا ذاهبكان بينما

أخآب يكاد ينفجر عوبديا يعلم أن ولما كان  .سيقابلهبأنه  الملكليا أن يخبر إي

 والجنون أن يدخل إيليا أتون النار برجليه ءغيظاً من إيليا، فقد رأى أنه من الغبا

روح فإن  - ألنه يجهل مقدار غضبه-أنه إذا كان يرغب حقاً في مقابلة الملك و 

 .ويذهب به بعيداً يختطفه لخطير فالبد أن ينقذه من هذا اللقاء االرب 

  أن ي�أتي ليقاب�ل وهكذا تصور عوبديا تسلسالً مخيفاً لألحداث، إذ يخبر المل�ك

. وال يجده فيصب جام غضبه على عوبديا نفسه فيطيح برأسه إيليا فيأتي مسرعاً 

ودل��ل  ،هللاخ��اف وعوب��ديا ي��رى أن��ه ال يس��تحق هذاالمص��ير ال��تعس، فه��و إنس��ان ي

لعل إيليا يشفق عليه ويعفي�ه م�ن  وكيف أنقذهم، أنبياء الرب مع على ذلك بقصته

 . تودي بحياتههذه المهمة العسرة التي قد 

وذهب عوبديا ليخبر الملك وهو . أخآب فعالً قابل ووعده أنه سي طمأنهولكن إيليا 

 . يدعو أن يظل إيليا في مكانه حتى يلقاه الملك

    اخدم حيثما كنت:   
انش�غالهم، أو بس�بب حساس�ية ون ب�أنهم ال يمك�نهم الخدم�ة بس�بب قد يعتذر الكثير

مواقفهم، إذ يعملون في مواقع المسئولية، وتصرفاتهم دائما مرصودة وخطواتهم 

جعاً، فه�و رغ�م انش�غاله ال�دائم َش�ولكننا نج�د ف�ي عوب�ديا مث�االً مُ . محسوبة عليهم
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ن�ه ل�م يتعل�ل ب�ذلك كقائم على بيت الملك، ورغ�م الوس�ط الش�رير المح�يط ب�ه إال أ

م�ن  وخدم هللا على ق�در اس�تطاعته، فأنق�ذ مئ�ة نب�ي م�ن أنبي�اء ال�رب، ول�م يخ�شَ 

 ....بطش إيزابل إذا علمت بما فعله

 أس��تير، فق��د ك��ان كالهم��ا ف��ي قص��ة إن خدم��ة عوب��ديا ت��ذكرنا بقص��ة نحمي��ا و

، فنحمي��ا لش��عب هللا قص��ر المل��ك مث��ل عوب��ديا واس��تطاعا تق��ديم خ��دمات جليل��ة

 ....نما أستير أنقذت شعبها من الهالكع بناء أسوار أورشليم بياستطا

  إن خدمة عوبديا بالتأكيد تختلف عن خدمة إيليا، فعوبديا كان يخدم بحسب ما

 وك�ان يخ�دم ف�ي الخف�اءيتاح له بجانب عمله، ولم يكن مكرساً للخدمة مث�ل إيلي�ا، 

 عم�لب ي�رتبط ي�ا، فال�ذيحت�اج إل�ى عوب�ديا بجان�ب إيلتوالخدم�ة . يفقد وظيفته لئال

د هللا ومن يعمل ف�ي الخف�اء مقب�ول عن� له دور، أيضاً  له دور، والمكرس ووظيفة

 .وكالهما مهم لنجاح الخدمة ،تماماً كمن يعمل في العلن

  أي�اً كان�ت أهميت�ه  -وأنت يا عزي�زي الق�ارئ، إن كن�ت تعم�ل ف�ي موق�ع م�ا- 

من��ك األذن المرهف��ة لس��ماع  ف��اعلم أن هللا ل��م يض��عك هن��اك عبث��اً، وأن��ه يتوق��ع

 .صوته، واأليدي المستعدة لخدمته

 لقاء أخآب و إيليا* 
ا َرأَى أَْخآُب إِيلِيَّا قَاَل لَهُ أَْخآبُ ۱۷ ُر إِْسَرائِيَل؟«: َولَمَّ  » أَأَْنَت ُهَو ُمَكدِّ
ْر إِْسَرائِيَل، بَْل أَْن�َت َوبَْي�ُت أَبِي�َك بِتَ�ْرِكُكْم وَ «: فَقَالَ ۱۸ بِّ َوبَِس�ْيِرَك لَْم أَُكدِّ َص�ايَا ال�رَّ

فَاآلَن أَْرِسْل َواْجَمْع إِلَيَّ ُكلَّ إِْسَرائِيَل إِلَى َجبَ�ِل اْلَكْرَم�ِل، َوأَْنبِيَ�اَء ۱۹. َوَراَء اْلبَْعلِيمِ 

وَن َعلَ�ى اْلبَْعِل أَْربََع اْلِمئَِة َواْلَخْمِسيَن، َوأَْنبِيَاَء السََّواِري أَْربَ�َع اْلِمئَ�ِة الَّ�ِذيَن يَ�أُْكلُ 

 )۱۹-۱۷: ۱۸مل۱(. »َمائَِدِة إِيَزابَلَ 

 أذىالمل�ك يم�وت كم�داً بس�بب إيلي�ا وم�ا س�ببه م�ن  دتقابل أخآب مع إيليا وك�ا 

آه لم يستطع أن يكبح جماح ثورت�ه، ف�انفجر ف�ي وجه�ه رما عندللمملكة بأسرها و

 !أأنت هو مكدر إسرائيل؟: قائالً 
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 بالحقيق�ة ن أن تهت�ز ل�ه ش�عرة وأجاب�ه وقابل إيلي�ا ث�ورة المل�ك بك�ل ه�دوء دو

أنه هو سبب الورط�ة الت�ي يع�انون منه�ا ألن�ه ت�رك عب�ادة ال�رب ه�و المرة وهي 

 .وشعبه وعبدوا أوثان إيزابل

  وطلب إيليا من الملك أن يجمع له كل الشعب إلى جبل الكرمل باإلضافة إل�ى

. ئ��دة إيزاب��لال��ذين ي��أكلون عل��ى ما نبي��ا للس��واري ٤۰۰أنبي��اء البع��ل و م��ن ٤٥۰

واضطر الملك إلى الموافقة رغماً عنه إذ كان مستعداً أن يطيع أي أمر إليليا في 

  .سبيل نزول المطر

  من  هو  مكــدر  إسرائيل ؟ 
تبادل أخآب وإيليا االتهامات كل منهم�ا ي�تهم اآلخ�ر بتك�دير الش�عب، فأيهم�ا ك�ان 

ف�نحن كثي�راً م�ا ن�تهم ! على صواب؟ ال تتعجل فاإلجاب�ة ليس�ت بديهي�ة كم�ا تظ�ن

الطبيب بتكديرنا بالدواء المر والمشرط المؤلم، متناسين أننا ربما نكون قد جلبن�ا 

 !ولكن الطبيب هو الملوم..... ألنفسنا المرض بالتدخين أو اإلدمان أو النجاسة

  ويتهم هيرودس يوحنا المعمدان أنه يكدر صفوه وصفو المملكة، ألنه يجاهر

 !ولكن المعمدان هو الملوم ....يأخذ امرأة أخيه زوجة لهأنه ال يحل له أن 

ويتهم الكهنة السيد المسيح أنه يكدر األم�ة بتطهي�ر الهيك�ل م�ن الباع�ة الغشاش�ين 

  !ولكن المسيح هو الملوم ....والصيارفة المحتالين

  وعل��ى نف��س ال��نمط يُ��تهَم كثي��ر م��ن آب��اء الكنيس��ة بتك��دير الش��عب بعظ��اتهم

يتكلمون عن عدل هللا أو عن أهمي�ة الجه�اد وااللت�زام ف�ي حياتن�ا وتعليمهم عندما 

      )۱۰:۳۰إش( اتِ ِم���اعٍ بالنَ  ونَ مُّ لَ كَ ـَ ت���يَ الروحي���ة ، ألن ال���بعض يري���دون معلم���ين 

ألَنَّ��هُ َس��يَُكوُن َوْق��ٌت الَ يَْحتَِملُ��وَن فِي��ِه التَّْعلِ��يَم :"أو كم��ا يص��فهم ب��ولس الرس��ول

���ِحيَح، بَ���ْل َحَس���َب َش���َهوَ  ���ِة يَْجَمُع���وَن لَُه���ْم ُمَعلِِّم���يَن ُمْس���تَِحكَّةً الصَّ اتِِهُم اْلَخاصَّ

فَيَْص�ِرفُوَن َمَس�اِمَعُهْم َع�ِن ٤ )ال يبك�تهم يداعبون آذانه�م بك�الم رقي�ق( َمَساِمُعُهْم،

، َويَْنَحِرفُوَن إِلَى اْلُخَرافَاتِ   )٤- ۳: ٤تي۲(" .اْلَحقِّ
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  :معركة جبل الكرمللـ االستعداد+ 

 لك�ل م�ن س�مع عن�ه  وك�ان الخب�ر مثي�راً  ،هللاب�ين إبل�يس و تحدي س�افراً كان ال

، إل��ه فري��د ال تتك��رر كثي��را عب��ر الت��اريخإنه��ا مب��اراة م��ن ن��وع  ،فاش��تاق أن ي��راه

، للبع�ل من�دوبين عن�ه اً نبي� ٤٥۰أرسل والشيطان  ،عنه السماء أرسل إيليا مندوباً 

خ�روج  ب�ين  م�ن س�فر الاإلص�حاح الس�ابع  يكان هناك مباراة مشابهة مذكورة ف�

 م�رتين أن ي�وهم الن�اس أن وفيه�ا ح�اول الش�يطان ،سحرة فرعونموسى النبي و

ل الس�حرة عص�يهم إل�ى ثع�ابين، وحول�وا م�اء النه�ر التحدي  لم يـُحسم، حيث َح�وَّ

، أن ينتصر أحد الطرفين البدف عب،لكن هذه المرة لم يكن هناك مجال للتالدماً، 

وتجمع��ت وف��ود  ،لك��ل إس��رائي يب الخب��ر ف��آخ��أ أرس��ل رغب��ة إيلي��اوبن��اء عل��ى 

أم��ا األغلبي��ة فكان��ت ، ع��اتهمقليل��ون ك��انوا يج��اهرون بتوق .الش��عب م��ن ك��ل الم��دن

حت��ى ال يواجه��وا و وتؤج��ل اإلفص��اح ع��ن أمانيه��ا حت��ى تتض��ح الص��ورة متكتم��ة

 .ما يتمنونذا جاءت النتيجة على غير الشماتة من الفريق اآلخر إ

  أخآب الذي بداخلنا:   

إذا تأملنا في شخصية أخآب سنتعجب حقاً، فه�و ق�د لم�س ق�وة إل�ه إيلي�ا ورأى أن 

هللا استجاب لكلمة نبيه وأغل�ق الس�ماء لم�دة ث�الث س�نوات ونص�ف حت�ى خرب�ت 

األرض من الجفاف والمجاعة، وها هو قد ذاق المر ف�ي البح�ث ع�ن إيلي�ا خ�الل 

تح الس�ماء، ورغ�م ذل�ك فه�و تلك الفترة ألنه كان موقناً أن كلم�ة م�ن ف�م إيلي�ا س�تف

 !!  يتحدى إله إيليا وبل ... مازال يعاند ويتحدى إيليا

  ًلذلك أريد أن أصرخ في وجه أخآب قائال : 

 أحتى اآلن ال تفهم أيها الملك؟

 ! ألك آذان وال تسمع؟! ألك أعين وال تبصر؟ 

 !! أحقاً ال تستطيع التمييز أن إله إيليا هو اإلله الحقيقي؟

 !لك مازلت تعبد البعل الذي لم يستطع إنقاذك؟رغم كل ذ
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  ونن كثي�راً من�ا يفعل�أله كثيراً، مْ ـُ لتعزيزي القارئ ال تتعجب من أخآب وال 

قد رأينا يد هللا في حياتنا م�رات وم�رات، واختبرن�ا أمانت�ه معن�ا            فنحنمثل أخآب 

أعينن�ا ونص�م آذانن�ا  رغم عدم استحقاقنا، ورغم كل ما رأيناه ولمسناه فإننا نغل�ق

 !ونستمر في عبادة األوثان ليالً نهاراً 

فأوثان الم�ال ومحب�ة الع�الم والتلف�از واإلنترن�ت ... ال تعترض بأننا ال نعبد أوثاناً 

 .كلها أوثان تسرق وقتك وقلبك وتبعدك عن إلهك بل تتحداه في بعض األحيان

 �ا لن�راه ون�درك مق�دار ليتنا نفيق من غفلتنا ونطل�ب م�ن ال�رب أن يف�تح عيونن

عظمت��ه ونت��رك م��ا نح��ن في��ه م��ن انش��غاالت باطل��ة ق��د تك��ون س��بباً ف��ي هالكن��ا، 

 .  ليرشدنا إلى طريقه) خدام الكنيسة أو الكهنة(ولنطلب من هللا أن يرسل لنا إيليا 

 موقعة الكرمل* 

 . إِلَى َجبَِل اْلَكْرَملِ فَأَْرَسَل أَْخآُب إِلَى َجِميِع بَنِي إِْسَرائِيَل، َوَجَمَع األَْنبِيَاَء 
�ْعِب َوقَ�الَ ۲۱ َم إِيلِيَّا إِلَى َجِميِع الشَّ َحتَّ�ى َمتَ�ى تَْعُرُج�وَن بَ�ْيَن اْلفِ�ْرقَتَْيِن؟ إِْن «: فَتَقَدَّ

بُّ ُهَو هللاَ فَاتَّبُِعوهُ، َوإِْن َك�اَن اْلبَْع�ُل فَ�اتَّبُِعوهُ  �ْعُب بَِكلَِم�ةٍ . »َكاَن الرَّ  .فَلَ�ْم يُِجْب�هُ الشَّ
�ْعبِ ۲۲ بِّ َوْح�ِدي، َوأَْنبِيَ�اُء اْلبَْع�ِل أَْربَ�ُع ِمئَ�ٍة «: ثُمَّ قَاَل إِيلِيَّ�ا لِلشَّ أَنَ�ا بَقِي�ُت نَبِيًّ�ا لِل�رَّ

فَْليُْعطُونَا ثَ�ْوَرْيِن، فَيَْختَ�اُروا ألَْنفُِس�ِهْم ثَ�ْوًرا َواِح�ًدا َويُقَطُِّع�وهُ ۲۳. َوَخْمُسوَن َرُجالً 

ُب الثَّ�ْوَر اآلَخ�َر َوأَْجَعلُ�هُ . ، َولِك�ْن الَ يََض�ُعوا نَ�اًراَويََضُعوهُ َعلَى اْلَحطَ�بِ  َوأَنَ�ا أُقَ�رِّ

ثُ�مَّ تَ�ْدُعوَن بِاْس�ِم آلَِه�تُِكْم َوأَنَ�ا أَْدُع�و بِاْس�ِم ۲٤. َعلَى اْلَحطَ�ِب، َولِك�ْن الَ أََض�ُع نَ�اًرا

بِّ   . »بِنَاٍر فَُهَو هللاُ  َواِإللهُ الَِّذي يُِجيبُ . الرَّ

 )۲٥ -۲۰: ۱۸مل۱( .»اْلَكالَُم َحَسنٌ «: َجِميُع الشَّْعِب َوقَالُوا فَأََجابَ 

 هم اياخطالذين يدينون  ،أنبياء هللا يبغضون أمثال أخآب كان الملوك األشرار

وبتش��جيع م��ن المل��وك . ، ويزعزع��ون س��لطتهم عل��ى الش��عببك��ل ق��وة ووثني��تهم

وم�ة أق�وال أنبي�اء هللا، لمقا )أنبي�اء البع�ل( األشرار، ظهر أنبياء وثني�ون كثي�رون

 نب��وةالأح�دهم عي دَّ ال يكف�ي أن يَ�وض�ع الش�عب أم�ام م�رآة الحقيق�ة، ف�ولك�ن إيلي�ا 
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أن تؤازره معجزة علنية من السماء يراها ويفهمه�ا ك�ل الش�عب  البدبل  ،لنصدقه

 .وتشهد أعماله وحياته لصدق رسالته ونبوته

 ويلة، قضاها إيليا ف�ي ط ع كل شعب إسرائيل قد استغرق أياماً وال شك أن جم

 .خلوة مع هللا مصلياً صائما استعداداً لهذه المواجهة التاريخية

 م بوض�وح م�وقفه وايح�دد حاض�رين ك�يال يحف�ز إيلي�ا ولما حان الوق�ت، أخ�ذ

ل�م يج�د ولكن�ه لألس�ف ، ويعلنوا أنهم يؤمنون بال إله آبائهم دون انتظار لمعج�زة

ب��ل خ��يم ص��مت رهي��ب عل��ى " ن ب��النع��م ن��ؤم" األف��واه الت��ي تص��يح بك��ل فخ��ر

 :انقسم الحاضرون إلى ثالث مجموعاتو المكان،

ورغ�م ك�ونهم  –تضم ه�ؤالء ال�ذين ل�م يس�جدوا أب�داً للبع�ل  :المجموعة األولى -

كانوا يتمنون أن يحرز إيليا نصراً حاس�ماً ليقتل�ع  –أقلية إال أن عددهم ليس قليالً 

ر بعضهم أن يجاهر بإيمان�ه ولك�ن ش�جاعتهم وقد فك. عبادة البعل تماماً من البالد

 خانتهم، فمن يدري ما هي توابع هذا اليوم؟

 وهل سيدفعون حياتهم ثمناً للحظة شجاعة؟ 

 ؟ للبعل ٤٥۰لملك؟ نبي واحد ل ضد وهل ينحازون لصف إيليا ضد ا

 .   فكان قرارهم أن يلوذوا بالصمت التام انتظاراً لما تسفر عنه الساعات القادمة

ع��ن  ونيبحث��فكان��ت تش��كل األغلبي��ة وك��ان أعض��اؤها  :أم��ا المجموع��ة الثاني��ة -

منه�ا بع�د أن  وابشرط أن يتيقن� ،عمرالها بقية وأن يتبع صادقة نيةولديهم  الحقيقة

وه�ؤالء ه�م ال�ذين وج�ه له�م إيلي�ا  .ب�ين هللا والبع�ل ينبالشك طويالً متردد واتعذب

بُّ ُه�َو هللاَ َحتَّ�ى َمتَ�ى تَْعُرُج�و« :صرخته التاريخية َن بَ�ْيَن اْلفِ�ْرقَتَْيِن؟ إِْن َك�اَن ال�رَّ

األغلبي�ة حت�ى يومن�ا ه�ذا  ولألس�ف م�ا زال�ت »فَاتَّبُِعوهُ، َوإِْن َكاَن اْلبَْع�ُل فَ�اتَّبُِعوهُ 

  .  تحتاج لإلنصات لتلك الصرخة ووضع إجابة صريحة لها

ل��ئال ينتص��ر هللا  يتمن��ون أال فك��ان أفراده��ا :أم��ا المجموع��ة الثالث��ة واألخي��رة -

 ، ويعــــودوا للرب اإلله الذي يشبع شهواتهم ويرضي لذاتهمهذا البعل، يخسروا 
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     .الذي يكبلهم بقوانين العفة والطهارة التي تخنق حريتهم التي يمنحها لهم البعل

  ،وق�د وحدد إيليا العالمة للشعب، أن اإلله الذي يجيب بنار ه�و اإلل�ه الحقيق�ي

وموس�ى ولش�عب إس�رائيل ف�ي البري�ة، ول�م  بشكل نار إلب�راهيم تكرر ظهور هللا

يعترض أنبياء البع�ل، ألن البع�ل ك�ان إل�ه الش�مس فم�ن الطبيع�ي أن تك�ون الن�ار 

 .أول سالح يستعرض به قوته إن كان حقاً إلهاً 

  ن؟ـيـتـرقـفـال  نـيـب  ونـرجـتع  متى  حتى 

ذور مستقيم، وه�و ف�ي ذل�ك مع�إن اإلنسان األعرج ال يستطيع أن يمشي في خط 

ولكن ما عذرنا نحن األصحاء الذين نع�رج بإرادتن�ا ب�ين ط�ريقين  ،بسبب عرجه

 .ونحن نعرف عواقب كل منهما

  نعرف أن هناك طريقاً ضيقاً كرباً يؤدي للسماء، وطريقاً واسعاً سهالً نهايت�ه

نري�د  .قينولكننا نظن أنفسنا أذكياء ونريد أن نحص�ل عل�ى مزاي�ا الط�ري .الجحيم

الوصول للسماء من خالل طريق واسع، فتكون النتيجة هي أن ن�ذهب قل�يالً إل�ى 

الكنيسة ونصلي قليالً، ولكن هذا ال يمنع من أن تكون لنا خطايا محبوبة تغض�ب 

 .إلخ....هللا، ونخدر ضمائرنا بأننا نعطي وقتاً ل وأن هذه هي سمة العصر

 يوصل للسماء، ويلزمن�ا أن نخت�ار ب�ين  لكن سيأتي وقت وندرك أن الَعَرج ال

الطريقين، وساعتها سنندم على العمر الذي ضاع منا ب�اطالً ف�ي الله�و والخطاي�ا 

 .ونتمنى أن تطول حياتنا بضع سنين إلصالح ما قد فسد

فلنطل�ب م��ن هللا أن يجعلن��ا نس�لك باس��تقامة أمام��ه ويس�اعدنا حت��ى ننه��ي الطري��ق 

 . لشريربسالم ويحفظنا من تجارب العدو ا

 المواجهة بين إيليا وأنبياء البعل* 
الً، ألَنَُّك�ْم «: فَقَاَل إِيلِيَّ�ا ألَْنبِيَ�اِء اْلبَْع�لِ ۲٥ بُ�وا أَوَّ اْختَ�اُروا ألَْنفُِس�ُكْم ثَ�ْوًرا َواِح�ًدا َوقَرِّ

 .»أَْنتُُم األَْكثَُر، َواْدُعوا بِاْسِم آلَِهتُِكْم، َولِكْن الَ تََضُعوا نَاًرا
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�بَاِح إِلَ�ى فَأََخذُ ۲٦  بُوهُ، َوَدَعْوا بِاْس�ِم اْلبَْع�ِل ِم�َن الصَّ وا الثَّْوَر الَِّذي أُْعِطَي لَُهْم َوقَرَّ

 . فَلَْم يَُكْن َصْوٌت َوالَ ُمِجيبٌ . »يَا بَْعُل أَِجْبنَا«: الظُّْهِر قَائِلِينَ 

 .َوَكانُوا يَْرقُُصوَن َحْوَل اْلَمْذبَِح الَِّذي ُعِملَ 

لََعلَّ��هُ ! اْدُع��وا بَِص��ْوٍت َع��ال ألَنَّ��هُ إِل��هٌ «: ْه��ِر َس��ِخَر بِِه��ْم إِيلِيَّ��ا َوقَ��الَ َوِعْن��َد الظُّ ۲۷ 

 »!أَْو لََعلَّهُ نَائٌِم فَيَتَنَبَّهَ ! ُمْستَْغِرٌق أَْو فِي َخْلَوٍة أَْو فِي َسفَرٍ 

يُوِف َوالرِّ ۲۸  َماِح َحتَّى َساَل فََصَرُخوا بَِصْوٍت َعال، َوتَقَطَُّعوا َحَسَب َعاَدتِِهْم بِالسُّ

��ا َج��اَز الظُّْه��ُر، َوتَنَبَّ��أُوا إِلَ��ى ِح��يِن إِْص��َعاِد التَّْقِدَم��ِة، َولَ��ْم يَُك��ْن ۲۹. ِم��ْنُهُم ال��دَّمُ  َولَمَّ

  )۲۹-۲٥: ۱۸مل۱. (َصْوٌت َوالَ ُمِجيٌب َوالَ ُمْصغٍ 

 وراً فاخت�اروا ث� .ألنهم األكثر ع�دداً  صلوا أوالً طلب إيليا من أنبياء البعل أن ي

وبن�وا م��ذبحاً ووض��عوا علي�ه الذبيح��ة ب��دون وض��ع ن�ار، وأخ��ذوا يص��رخون م��ن 

فلم يكن مجيب، ورقصوا كثيراً ح�ول الم�ذبح  "يا بعل أجبنا"الصباح إلى الظهر

لعل البعل ينظر ولكنه لم يكن يرى شيئاً، إذ كيف يرى وهو مج�رد ص�نم ص�نعة 

�":أيدي الناس، كم�ا ق�ال داود النب�ي . ةٌ َوَذَه�ٌب، َعَم�ُل أَْي�ِدي النَّ�اسِ أَْص�نَاُمُهْم فِضَّ
لََه�ا َمنَ�اِخُر َوالَ . لََه�ا آَذاٌن َوالَ تَْس�َمعُ ٦. لََها أَْعيٌُن َوالَ تُْبِصرُ . لََها أَْفَواهٌ َوالَ تَتََكلَّمُ ٥

ِمْثلََه�ا ۸. الََه�ا أَْرُج�ٌل َوالَ تَْمِش�ي، َوالَ تَْنِط�ُق بَِحنَاِجِرَه�. لََه�ا أَْي�ٍد َوالَ تَْلِم�سُ ۷. تَُشمُّ 

 )۸-٤: ۱۱٥مز(" .يَُكوُن َصانُِعوَها، بَْل ُكلُّ َمْن يَتَِّكُل َعلَْيَها

 ن�ه ل�م يتمال�ك نفس�ه فأخ�ذ وجرت كل تلك األحداث وإيليا ينتظ�ر متفرج�اً، ولك

طالب�اً أن يرفع�وا أص�واتهم ألن البع�ل ق�د يك�ون  يتهكم عليهم في سخرية الذع�ة،

 !ترى هل هناك إله ينام؟ ............ نائماً أو في خلوة

  ظه�ورهم ويتمن�ون ل�و أن وكانت سخرية إيليا وتهكمه سياطاً من لهيب تلسع

عل�ى تل�ك الذبيح�ة الموض�وعة أم�امهم، ف�ازدادوا ص�راخاً وأخ�ذوا نارها هبط�ت 

يجرحون أجسامهم بالسيوف والرماح حسب عادتهم حتى سالت منهم ال�دماء وال 

 .   إلى أن حان وقت تقدمة المساء صوت وال مجيب وظل إيليا منتظراً 
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 تقدمة إيليا* 

�ْعِب إِلَْي�هِ . »تَقَدَُّموا إِلَيَّ «: قَاَل إِيلِيَّا لَِجِميِع الشَّْعبِ  َم َجِمي�ُع الشَّ َم َم�ْذبََح . فَتَقَ�دَّ فَ�َرمَّ

بِّ اْلُمْنَهِدمَ  ِط بَنِ�ي يَْعقُ�وَب، الَّ�ِذي ثُمَّ أََخَذ إِيلِيَّا اْثنَْي َعَشَر َحَجًرا، بَِعَدِد أَْسبَا۳۱. الرَّ

بِّ إِلَْي��ِه قَ��ائِالً  َوبَنَ��ى اْلِحَج��اَرةَ َم��ْذبًَحا ۳۲» إِْس��َرائِيَل يَُك��وُن اْس��ُمكَ «: َك��اَن َك��الَُم ال��رَّ

، َوَعِمَل قَنَاةً َحْوَل اْلَمْذبَِح تََسُع َكْيلَتَْيِن ِمَن اْلبَ�ْزرِ  بِّ ثُ�مَّ َرتَّ�َب اْلَحطَ�َب ۳۳. بِاْسِم الرَّ

 َوقَطََّع الثَّْوَر َوَوَضَعهُ َعلَى اْلَحطَِب، 

اٍت َماًء َوُصبُّوا َعلَى اْلُمْحَرقَِة َوَعلَى اْلَحطَبِ «: َوقَالَ   ۳٤. »اْمألُوا أَْربََع َجرَّ

 ۳٥. فَثَلَّثُوا» ثَلِّثُوا«: َوقَالَ . فَثَنَّْوا» ثَنُّوا«: ثُمَّ قَالَ 

 . َحْوَل اْلَمْذبَِح َواْمتَألَِت اْلقَنَاةُ أَْيًضا َماءً  فََجَرى اْلَماءُ 

َم َوقَ�الَ  بُّ إِل�هُ إِْب�َراِهيَم «: َوَكاَن ِعْن�َد إِْص�َعاِد التَّْقِدَم�ِة أَنَّ إِيلِيَّ�ا النَّبِ�يَّ تَقَ�دَّ أَيَُّه�ا ال�رَّ

ي إِْس��َرائِيَل، َوأَنِّ��ي أَنَ��ا َعْب��ُدَك، َوإِْس��َحاَق َوإِْس��َرائِيَل، لِ��يُْعلَِم اْليَ��ْوَم أَنَّ��َك أَْن��َت هللاُ فِ��

�ْعُب  .َوبِأَْمِرَك قَْد فََعْلُت ُكلَّ هِذِه األُُمورِ  اْستَِجْبنِي يَا َربُّ اْس�تَِجْبنِي، لِ�يَْعلََم ه�َذا الشَّ

ْلَت قُلُوبَُهْم ُرُجوًعا بُّ اِإللهُ، َوأَنََّك أَْنَت َحوَّ  )۳۷-۳۰: ۱۸مل۱( .»أَنََّك أَْنَت الرَّ

 تقرب�ه الن�ار، وك�ان واثق�اً أيض�اً أن ال�رب  ل�نن إيلي�ا واثق�اً أن م�ذبح البع�ل كا

س��وف يحق��ق طلب��ه ب��إنزال ن��ار عل��ى مذبح��ه، وبه��ذه الثق��ة طل��ب م��ن الش��عب أن 

تأكدوا من فش�ل أنبي�اء البع�ل، وك�ان ه�ذا الوق�ت يقاب�ل وق�ت   مايتقدموا إليه، بعد

م لل�رب ك�ل المعت�اد أن يُق�دَّ  ك�ان م�ن[  .إصعاد تقدمة المساء في الهيكل بأورشليم

قة في المساء وهذا ضمن طقس العبادة في الهيك�ل حرَ قة في الصباح ومُ حرَ يوم مُ 

 .]كما تسلمه الكهنة حسب شريعة موسى

  وبدأ إيليا في ت�رميم م�ذبح ال�رب ال�ذي ظ�ل منه�دماً لفت�رة طويل�ة، فأخ�ذ اثن�ي

وبناه�ا  –ك�ة واح�دة باعتب�ار أنه�م ممل –عشر حج�راً كع�دد أس�باط بن�ي إس�رائيل 

مذبحاً، وعم�ل قن�اة ح�ول الم�ذبح، ث�م رت�ب الحط�ب وقط�ع الث�ور ووض�عه عل�ى 

الحطب، وطلب م�ن الش�عب أن يم�أل أرب�ع ج�رات م�اء ويص�بها عل�ى المحرق�ة، 
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وك��رر ه��ذا األم��ر ث��الث م��رات، حت��ى غط��ت المي��اه الذبيح��ة والحط��ب وفاض��ت 

 .يوجد أي أثر للنارفامتألت القناة من الماء، ليتأكد الجميع من أنه ال 

 إلله�ه طالب�اً من�ه أن  قص�يرة وفي النهاية تقدم إيليا ورفع قلبه في صالة حارة

يستجيب له ليعلم كل الشعب أنه هو اإلله الحقيقي ولتتحول قل�وبهم رجوع�اً إلي�ه، 

أي أن الهدف من هذه المواجهة ليست كرامته الشخصية بل تمجيد اس�م هللا ال�ذي 

 . ا عددهاظل محتقراً سنين هذ

   مذبح الرب المنهدم: 
ن��اك الكثي��ر م��ن م��ذابح ال��رب المنهدم��ة الت��ي تحت��اج إل��ى ت��رميم، هن��اك م��ذابح ه

للصالة لم ترفع عليها ص�الة واح�دة من�ذ س�نين، وهن�اك م�ذابح داخ�ل القل�وب ق�د 

أصبحت أنقاضاً منذ أمد بعيد، وكل هذه المذابح المنهدم�ة تص�رخ مس�تغيثة بحث�اً 

. اف��ة هللا مث��ل إيلي��ا ليرمموه��ا ويص��عدوا عليه��ا ذب��ائح الص��الةع��ن خ��دام به��م مخ

فانظر حولك عزيزي القارئ ستجد آالف الم�ذابح المنهدم�ة تنادي�ك، اب�دأ بت�رميم 

، حت��ى تس��تطيع مس��اعدة اآلخ��رين ف��إن فاق��د )عالقت��ك م��ع هللا(م��ذبحك ال��داخلي 

ص��لوات الش��يء ال يعطي��ه، ول��و ل��م يك��ن م��ذبح إيلي��ا ال��داخلي ق��د تق��دس ب��آالف ال

إن هللا . المرفوعة ل لما استطاع أن يرمم مذبح الرب المنه�دم ف�ي قل�وب الش�عب

 .  في انتظار خدام بروح إيليا ليرمموا مذابحه المنهدمة في النفوس

 استجابة هللا* 
بِّ َوأََكلَ��ِت اْلُمْحَرقَ��ةَ َواْلَحطَ��َب َواْلِحَج��اَرةَ َوالتُّ��َراَب، َولَحَ ۳۸ َس��ِت فََس��قَطَْت نَ��اُر ال��رَّ

��ْعِب ذلِ��َك َس��قَطُوا َعلَ��ى ُوُج��وِهِهْم ۳۹. اْلِميَ��اهَ الَّتِ��ي فِ��ي اْلقَنَ��اةِ  ��ا َرأَى َجِمي��ُع الشَّ فَلَمَّ

بُّ ُه��َو هللاُ «: َوقَ��الُوا بُّ ُه��َو هللاُ ! ال��رَّ أَْمِس��ُكوا أَْنبِيَ��اَء «: فَقَ��اَل لَُه��ْم إِيلِيَّ��ا٤۰. »!ال��رَّ

فَأَْمَس��ُكوُهْم، فَنَ��َزَل بِِه��ْم إِيلِيَّ��ا إِلَ��ى نَْه��ِر قِيُش��وَن . »اْلبَْع��ِل َوالَ يُْفلِ��ْت ِم��ْنُهْم َرُج��لٌ 

 )٤۰ -۳۸: ۱۸مل۱( .َوَذبََحُهْم ُهنَاكَ 
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  أت��ت اس��تجابة

هللا س����ريعاً، فم����ا 

أن انتهى إيليا من 

ص�������الته حت�������ى 

هبط���ت ن���ار م���ن 

الس�����ماء وأكل�����ت 

الن���ار ك���ل ش���يء 

الُمحَرق��������������������ة (

والحط���������������������ب 

) والحج����������������ارة

  ولحســـــت المياه

ي ف���ي القن���اة، لك���ي ال تت���رك ذرة ش���ك ف���ي القل���وب، وه���ذا ه���و الف���رق ب���ين الت���

 .استجابة الصنم واستجابة اإلله الحقيقي

  اس����تجابة ال����رب كان����ت بعالم����ة أكي����دة واض����حة ظ����اهرة أم����ام الجمي����ع

 ... لتمجيد اسمه القدوس أمام عيون الشعب

 . عالمة قبول هللا للذبيحة :احتراق الُمحَرقة -

 . يشير إلى رغبة هللا أن يشعل كل طاقتنا وقوتنا :احتراق الحطب -

ذبيح���ة ) حج���راً  ۱۲( فإن���ه ي���ود أن يك���ون ش���عبه كل���ه  :احت���راق الحج���ارة -

 . حب له، كما قدم هو نفسه ذبيحة حب لفدائهم

 -أي حبن���ا لألرض���يات -فه���و يري���د أن ينت���زع عن���ا ترابن���ا  :احت���راق الت���راب -

 . وذلك لكي نرفع عيوننا للسماويات

فه��و يطل��ب قلوب��اً ال تغطيه��ا مي��اه ه��ذا الع��الم  :المي��اه الت��ي ف��ي القن��اة لح��س -

 .بل ملتهبة بنار الروح
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   ك���ان يمك���ن للن���ار الت���ي أكل���ت التقدم���ة والحج���ارة والحط���ب والت���راب، أن

تمت����د أيض����ا لتأك����ل أنبي����اء البع����ل والش����عب العاص����ي، ولك����ن رحم����ة اللـــ����ـه 

 .       ف����ة الح����ق يقبل����ونأن الجمي����ع يخلص����ون وإل����ى معرواس����عة، فه����و يري����د 

عب���رة  ليكون���وا .ء البع���ل الكذب���ةأراد اللــ���ـه م���ن الش���عب أن يت���ولى أم���ر أنبي���ا

 .   لآلخرين، وذكرى ال تنسى للشعب

  ام��تأل الش��عب رعب��اً لم��ا رأوا ن��ار هللا تس��قط م��ن الس��ماء، وأدرك��وا فظاع��ة

 فس���قطوا عل���ى وج���وههم .اإلل���ه الحقيق���ي وعب���ادتهم لألص���نام خطي���تهم بت���ركهم

 .صارخين ومعترفين أن الرب هو هللا

  وهن���ا طل���ب م���نهم إيلي���ا أن يمس���كوا أنبي���اء البع���ل، ال���ذين ك���انوا س���بباً ف���ي

 للبع����ل نبي����اً  ٤٥۰وأط����اع الش����عب فأمس����كوا  .تض����ليلهم وال يفل����ت م����نهم أح����د

. ذبحهم إيلي��ا عل��ى نه��ر قيش��ون، مطه��راً ب��ذلك ال��بالد كله��ا م��ن ه��ؤالء الكذب��ةف��

م، أدرك إيلي���ا أن المط���ر ل���يس بعي���داً، ولعل���ه وعن���دما م���ات آخ���ر واح���د م���نه

م���ا يج���ب  – أدركألن���ه ل���ى ال���بالد، س���مع أص���وات الس���حاب وه���ى مس���رعة ع

 نفسأن اللــ����ـه ال يمك����ن أن يب����ارك األرض أو ال����وه����و  –أن نتعلم����ه جميع����ا 

 . ما ينازعه وينافسه اطالما كان فيه

فيك���ون هللا  لي���ت هللا يطه���ر قلوبن���ا م���ن ك���ل م���ا ينافس���ه، ويهبن���ا إيم���ان إيلي���ا،

 . ، البداية والنهاية واأللف والياء في حياتناهو األول واآلخر

  وق���د يظ���ن ال���بعض أن ه���ذا العم���ل ال���ذي ق���ام ب���ه إيلي���ا يتن���افى م���ع رحم���ة

هللا، لك��ن هللا قطع��اً ل��م يس��مح ب��ه إال بع��د أن أعط��ى لك��ل م��نهم فرص��اً متع��ددة 

. قص��اص هللا الع��ادلعل��يهم  قَّ للتوب��ة، فلم��ا اس��تنفذوها واح��دة تل��و األخ��رى َح��

ون جن���ود الش���يطان، وبالت���الي ول���و فكرن���ا ملي���اً نج���د أن ه���ؤالء األنبي���اء يمثل���

عنهم يع�����د ترخيص�����اً له����م لينفث�����وا س�����مومهم وي����زداد االرت�����داد ب�����ين ف����العفو

 .الشعب، لذلك كان البد من قتلهم جميعاً 
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   معجزات الشيطان! 

من ل نزول نار مث.... ليس بإجراء المعجزاتإب قومهل من المحتمل أن ي

 ؟ السماء كما فعل إيليا

  ال يتخيل أن تكون الغلبة إيليا ربما يفزعنا هذا السؤال، فالقارئ لقصة

إلبليس بأي حال، ولكن دعونا نقرأ التاريخ جيداً ونتمعن في نبوات المستقبل 

 !!إبليس يستطيع أن يجري المعجزاتوهي أن  ،أيضا لنعرف الحقيقة كاملة

ورموا عصيهم لتتحول إلى  ،سحرة فرعون قديماً  هافعلسة قرون فقبل إيليا بخم

يؤكد  و. ثعابين وحولوا ماء النهر دماً ليوهموا فرعون أنهم ليسوا أقل من موسى

ألَنَّ . َوالَ َعَجبَ "فيقول  أن إبليس قادر على القيام بمعجزاتبولس الرسول 

ْيطَاَن نَْفَسهُ يَُغيُِّر َشْكلَهُ إِلَى ِشْبهِ   )۱٤: ۱۱كو ۲!"  (َمالَِك نُورٍ  الشَّ

  ويؤكدها أيضاً يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا وهو يخبرنا بما سيحدث في

َويَْصنَُع آيَاٍت َعِظيَمةً، َحتَّى إِنَّهُ يَْجَعُل ":األيام فيتحدث عن الوحش قائالً أواخر 

َماِء َعلَى األَْرِض قُدَّاَم النَّاِس،  َويُِضلُّ السَّاِكنِيَن َعلَى ۱٤نَاًرا تَْنِزُل ِمَن السَّ

أي أن إبليس  )۱٤ – ۱۳: ۱۳رؤ (." األَْرِض بِاآليَاِت الَّتِي أُْعِطَي أَْن يَْصنََعَها

ليوهم الناس بقوته ويجبرهم أن ! سيجري نفس المعجزة التي قام بها إيليا

 .يسجدوا له، ولألسف سيسقط الكثيرون في هذا الفخ

 ب أطفاالً في اإليمان، ولم يكن من المعقول أن ولكن في وقت إيليا كان الشع

يدخلهم هللا في مثل هذا االختبار الذي يفوق طاقتهم بمراحل، ولكن في العهد 

الجديد فقد سبق هللا وأخبرنا عن كل خطط إبليس لكي ال نجهل طرقه وال ننخدع 

  )۱۱: ۲كو۲.(نَْجَهُل أَْفَكاَرهُ  لِئَالَّ يَْطَمَع فِينَا الشَّْيطَاُن، ألَنَّنَا الَ  بمعجزاته الزائفة،

  ًوبعض الناس تبهرهم  لل البشر فيتبعوه،يضل هتفإبليس يستخدم قو إذا

أن أي معجزة تحدث هي من هللا وحده فينحرفوا بالخطأ  معتقدين ،المعجزات

 .عن الحق
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 كيف نميز معجزات هللا عن معجزات إبليس؟ 

  -:، بل يتأنى ويسأل نفسهالمؤمن الحكيم ال ينجرف إذا رأى معجزة ما -

 ؟ وهل تطابق وصايا المسيح من أجرى هذه المعجزة؟ وما هي تعاليمه -۱

     أم أنه يسلك بعيداً عن حضنها؟ ،وهل توافق الكنيسة على تعاليمه -۲

 ؟ ة هذا الشخص أم الوهل تظهر ثمار الروح القدس في حيا -۳

  فليحذر من  ،التي تطمئنه على كل اإلجاباتالمسيحي الحكيم فإذا لم يحصل

. لئال يجد نفسه مضلالً في طريق إبليس ،وراء صاحب المعجزة التبعية العمياء

، وأننا نتمتع بمعجزة من يبصر خطاياه أفضل ممن يبصر مالئكةوليعلم أن 

فيها يتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم السيد المسيح، وأن يومية على المذبح 

بل هو مبني على الكتاب  عجزة ما قد تحدث أو ال تحدثعلى مإيماننا ليس مبنياً 

 .المقدس وأسرار الكنيسة

 كان أكثرها  -حصى ـُ بل إن بطرس الرسول نفسه الذي شاهد معجزات ال ت

ألَنَّهُ . قَْد ُكنَّا ُمَعايِنِيَن َعظََمتَهُ ":يشرح هذا الفكر بقوله -إبهاراً هي معجزة التجلي

 َراَمةً َوَمْجًدا، إِْذ أَْقبََل َعلَْيِه َصْوٌت َكهَذا ِمَن اْلَمْجِد األَْسنَىأََخَذ ِمَن هللاِ اآلِب كَ 

َونَْحُن َسِمْعنَا هَذا . »هَذا هَُو اْبنِي اْلَحبِيُب الَِّذي أَنَا ُسِرْرُت بِهِ «: )الفائق(

َماِء، إِْذ ُكنَّا َمَعهُ فِي اْلَجبَِل اْلُمقَدَّسِ  ْوَت ُمْقبِالً ِمَن السَّ َوِعْنَدنَا  )التجلي( .الصَّ

الَّتِي تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن  ،)أكثر ثباتاً ( َوِهَي أَْثبَتُ  ،)الكتاب المقدس( اْلَكلَِمةُ النَّبَِويَّةُ 

 )۱۹ -۱٦:  ۱بط ۲" (اْنتَبَْهتُْم إِلَْيَها، َكَما إِلَى ِسَراجٍ ُمنِيٍر فِي َمْوِضٍع ُمْظلِمٍ 

  كفيل��ة أن تجب��ر الن��اس عل��ى اإليم��ان وحت��ى ال نظ��ن أن المعج��زات وح��دها

 .نتذكر أن معجزات علنية كثيرة لم تقتلع الشك والشر من النفوسفل

 ! و إسرائيل عبدوا العجل حتى بعد شق البحر ونزول المنـنـبـف -

 ! وعبادة البعل استمرت حتى بعد نزول نار من السماء على يد إيليا -

 حتى بعد كل ما" اصلـبه اصلــبه" هتفــوا -بتحريض من الكــهنة  -والشعب  -
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 !أجراه الرب من معجزات 

ف��ي الزيت��ون                ع��ذراءظه��ور الس��يدة الو من��ذ عش��رة ق��رون، نق��ل جب��ل المقط��مو -

 .لم يجبرا أغلب الشعب على اإليمان ۱۹٦۸سنة 

  ورغم ذلك يسود االعتق�اد أن رؤي�ة معج�زة س�تغير حياتن�ا حتم�اً فنج�د الغن�ي

، إبراهيم إرسال لعازر لين�ذر إخوت�ه الخمس�ةمن  يطلب) ني ولعازرفي مثل الغ(

ب�ه يجيفأي يطلب منه أن يريهم معجزة إقامة ميت لكي يؤمن�وا ف�ال يهلك�وا مثل�ه، 

فل�ن  تفيدوا من�ه إن لم يسف ،)الكتاب المقدس(عندهم موسى واألنبياء إبراهيم بأن 

  .مهما رأوا من معجزات يؤمنوا

 غيمة صغيرة* 

            فََص��ِعدَ ٤۲. »اْص��َعْد ُك��ْل َواْش��َرْب، ألَنَّ��هُ ِح��سُّ َدِويِّ َمطَ��رٍ «: إِيلِيَّ��ا ألَْخ��آبَ َوقَ��اَل 

��ا إِيلِيَّ��ا فََص��ِعَد إِلَ��ى َرْأِس اْلَكْرَم��ِل َوَخ��رَّ إِلَ��ى األَْرِض،  أَْخ��آُب لِيَأُْك��َل َويَْش��َرَب، َوأَمَّ

               .»اْص���َعْد تَطَلَّ���ْع نَْح���َو اْلبَْح���رِ «: لُِغالَِم���هِ َوقَ���اَل ٤۳. َوَجَع���َل َوْجَه���هُ بَ���ْيَن ُرْكبَتَْي���هِ 

اتٍ » اْرجعْ «: فَقَالَ . »لَْيَس َشْيءٌ «: فََصِعَد َوتَطَلََّع َوقَالَ   .َسْبَع َمرَّ
ِة السَّابَِعةِ ٤٤ ُه�َوَذا َغْيَم�ةٌ َص�ِغيَرةٌ قَ�ْدُر َك�فِّ إِْنَس�اٍن َص�اِعَدةٌ ِم�َن «: قَالَ  َوفِي اْلَمرَّ

 )٤٤-٤۱: ۱۸مل ۱( .»ْحرِ اْلبَ 

 ذبحون أم�ام عيني�ه ـُ لم يذكر لنا الكتاب رد فعل أخآب وهو يرى أنبياء البعل ي

على نهر قيشون، ولكن أغلب الظن أنه هو نفسه خاف لما رأى الن�ار تس�قط م�ن 

السماء، ول�م يك�ن باس�تطاعته أن يفع�ل ش�يئاً لينق�ذهم بع�د أن فش�لوا فش�الً ذريع�اً، 

إيزابل علي�ه، إال أن�ه ك�ان م�ن المس�تحيل أن يق�ف وح�ده ف�ي  ورغم توقعه لسخط

وجه آالف الجماهير من الشعب الذين تبين لهم بالدليل الدامغ بطالن عبادة البعل 

 .وصدق إيليا

 فاهتمامات أخآب . كان كالهما طرفي نقيض! ما أكبر الهوة  بين إيليا وأخآب

ل��ذلك . اس��كاً ورج��ل ص��الةتنص��ب عل��ى ال��والئم واألك��ل والش��رب، وإيلي��ا ك��ان  ن
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طلب إيليا من أخآب أن يذهب لألكل والشرب الذي ال يع�رف س�واه، ألن�ه يس�مع 

حس دوي مطر، ورغم أن�ه ل�م يك�ن ق�د ص�لى م�ن أج�ل ن�زول المط�ر حت�ى تل�ك 

اللحظة، إال أنه كان متأكداً من استجابة هللا بعد استئصال الش�ر والخطي�ة، وك�ان 

ليأك�ل ص�عد إيلي�ا إل�ى قم�ة  اً أخ�آب ذاهب�ك�ان بينم�ا و. كالمه مبنياً على ثقته بإله�ه

 .الجبل ليسجد ويتضرع أمام هللا

  سجد إيليا وصلى، ث�م أرس�ل غالم�ه

ليرى هل من غي�وم ف�ي األف�ق آتي�ة م�ن 

عن��د البح��ر؟ ذه��ب الغ��الم وأت��ى بإجاب��ة         

 -ربم��ا تك��ون ق��د أحبط��ت إيلي��ا قل��يالً  -

 .وهي أنه لم يجد أي أثر للغيوم

  إيليا الصالة والسجود وأرسل فعاود

. الغالم ثانية وعاد الغالم ب�نفس اإلجاب�ة

ولعل إيليا قد تس�اءل م�ا ال�ذي ح�دث أل�م 

يسمعني هللا من أول م�رة؟ وإذا ك�ان ق�د 

  !سمعني فلماذا لم يستجب ؟

  الس�ماء بكلم�ة من�ه، وق�د لم يكن إيليا معتاداً على تأخر االستجابة، فقد أُغلق�ت

بن�اء عل�ى طلب�ه ف�ي الت�و والح�ال، ولك�ن صرفة صيدا م�ن الم�وت  أرملةقام ابن 

ه��ذه ه��ي الم��رة األول��ى الت��ي يطل��ب وال مجي��ب، ولع��ل هللا أراد أن يختب��ر م��دى 

 .ويعلمنا معه درساً نحتاجه جميعاً  صبر إيليا ولجاجته

ب�ل أخ�ذ يس�جد ويص�لي ويرس�ل  ،إيليا اختبار الصبر بنجاح فلم يـيأس قد اجتازو

وف�ي س�ابع  ،ة يرج�ع إلي�ه الغ�الم ب�نفس اإلجاب�ةت، وكان ك�ل م�رالغالم ست مرا

مرة تحنن هللا لما رأى صبر إيليا ولجاجته وإيمانه، فرجع الغالم حامالً  البشرى 

 .بوجود غيمة صغيرة قدر كف اإلنسان
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  الغيم���ة الص���غيرة الت���ي رآه���ا إيلي���ا قادم���ة م���ن البح���ر تش���ير إل���ى تجس���د هللا

رة تخف���ي مج���د الهوت���ه، قادم���ة إل���ى عالمن���ا الكلم���ة ال���ذي ص���ار كغيم���ة ص���غي

 . بنا إلى فردوس مثمرور قلاـَ فـِ لتفيض علينا بمياه الروح القدس فيحول ق

   اللجاجة في الصالة: 
نخطئ كثيراً عندما نصلي في عجلة فنسرد قائمة طلب�ات عل�ى مس�امع ال�رب ث�م 

طف�الً  ننهي صالتنا ونخرج من محض�ر هللا دون أن نعطي�ه فرص�ة لل�رد، فنش�به

 !هليطرق باب هللا وينصرف قبل أن يفتح هللا 

  ل م�ن ق�رع الب�اب، حت�ى ف�تح هللا� إن إيليا يش�به الض�يف اللح�وح، ال�ذي ل�م يمِّ

س���ماءه الت���ي أُغلق���ت لم���دة ث���الث س���نوات ونص���ف، ول���م ينص���رف حت���ى رأى 

االستجابة في شكل غيمة صغيرة ق�در ك�ف إنس�ان، ورغ�م ص�غرها إال أن�ه ك�ان 

 .فأول الغيث قطرة ،سيكون غزيراً يثق أن المطر 

  ترى ماذا كان إيليا س�يفعل ل�و ل�م تأت�ه االس�تجابة ف�ي الم�رة : ولنا أن نتساءل

ب�ل ك�ان س�يعاود الس�جود والص�الة  .ال أعتقد! السابعة؟ هل كان سيفقد ثقته بال؟

 .المرة تلو األخرى حتى تأتيه استجابة هللا

 الصالة، فال نفق�د الثق�ة ف�ي هللا لمج�رد أن ليتنا نفهم من ذلك الموقف ما هو معنى 

 )۱۱: ۳جا ( ".ْلُكلَّ َحَسناً فِي َوْقتِهِ اَصنََع " أنه استجابته قد تأخرت، ولنثق

 وإذا تأملنا في صالة إيليا سنجد فيها عدة مميزات للصالة الحقيقية : 

ل�ه أن  فقد أمره هللا أن يلتقي بالمل�ك أخ�آب ليق�ول :صالة مبنية على وعد هللا -۱

بناًء عليه يطلب  السماء ستمطر، وقد جعل إيليا هذا الوعد مسنداً له يتكئ عليه و

 .طالِب الرب بمواعيده فسيستجيب لك حتماً . من هللا أن ينزل المطر

ل�م يك�ن إيلي�ا يفك�ر ف�ي نفس�ه، ول�م يطل�ب م�ن أج�ل  :صالة من أجل اآلخ�رين -۲

ص�لِّ . عض�نا م�ن أج�ل بع�ضوهذا يعلمنا أن نص�لي ب. نفسه، بل من أجل الشعب

 .من أجل غيرك وال تركز كل طلباتك في الصالة ألجل نفسك
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ه�ذا النب�ي العم�الق ال�ذي وق�ف وح�ده منتص�باً ش�امخاً ف��ي  :ص�الة متواض�عة -۳

مواجه��ة أخ��آب وأنبي��اء البع��ل نج��ده اآلن ف��ي منته��ى االتض��اع س��اجداً أم��ام هللا 

 ه��و ال��ذي ين��ال البرك��ة، واض��عاً وجه��ه ب��ين ركبتي��ه، والقل��ب المنحن��ي أم��ام هللا

إِلَ�ى : َوإِلَى َه�َذا أَْنظُ�رُ "والنفس المنكسرة قدامه هي التي تتمتع باستجابة الصالة،

وِح وَ اْلُمْنَسِحِق اْلِمْسِكيِن وَ ا  .)۲: ٦٦شإ(" ْلُمْرتَِعِد ِمْن َكالَِميالرُّ

لقد أم�ر غالم�ه أن يتطل�ع نح�و البح�ر س�ت م�رات، وك�ل م�رة  :صالة مثابرة -٤

ن��ت تأتي��ه اإلجاب��ة ب��النفي، وك��ان ك��ل م��رة يك��رر الس��جود والص��الة حت��ى أتت��ه كا

ليتنا نفع�ل مثل�ه ولك�ن لألس�ف فمعظمن�ا  إذا ل�م ين�ل  . االستجابة في المرة السابعة

االستجابةً في بداية الصالة، فإن�ه يهج�ر الص�الة، ويت�رك قم�ة الجب�ل، وال ي�درك 

في ش�كل غيم�ة ص�غيرة ق�در ك�ف أن الجواب قادم إلينا في الطريق حتى لو كان 

 . إنسان

اإليمان هو الشرط الذي ال غنى عن�ه ف�ي ك�ل ص�الة  :صالة مشبعة باإليمان -٥

" ف���آمنوا أن تن���الوه فيك���ون لك���م ،ك���ل م���ا تطلبون���ه حينم���ا تص���لون" حقيقي���ة،

اإليمان هو عطي�ة ال�روح الق�دس، وه�و ينم�و ب�التمرين ويتق�وى  ،)۲٤: ۱۱مر(

ه��ذا اإليم��ان ه��و ال��ذي ك��ان إليلي��ا وليت��ه يك��ون م��ن  عن��دما يتغ��ذى بمواعي��د هللا،

 .نصيبنا نحن أيضاً 

  وهك��ذا، رأين��ا ذل��ك اإلنس��ان الواح��د األع��زل يعي��د المط��ر إلس��رائيل بص��الته

وإيمانه، وهكذا تستطيع أن تفعل الصالة، أكثر مما يتخيل العالم، فلماذا ال نتعلم، 

م�أل حياتن�ا ببرك�ات روحي�ة ال التي تستطيع أن ت! ولماذا ال نختبر بركة الصالة؟

 .تـُحصى وال تــُعـَد

  ك��م م��ن ص��لوات غي��رت الع��الم ومس��ار األح��داث، فص��الة الق��ديس س��معان

الخراز اإلسكافي الفقير، قد نقلت جبل المقطم وص�الة القديس�ة الع�ذراء م�ريم ق�د 

 .حلت الحديد وأخرجت متياس الرسول من سجنه
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 ة العودةإيليا يطلب من أخآب سرع* 

َوَكاَن ِمْن ُهنَ�ا إِلَ�ى ٤٥. »اْشُدْد َواْنِزْل لِئَالَّ يَْمنََعَك اْلَمطَرُ : اْصَعْد قُْل ألَْخآبَ «: فَقَالَ 

يِح، َوَكاَن َمطٌَر َعِظيمٌ  َماَء اْسَودَّْت ِمَن اْلَغْيِم َوالرِّ  فََرِكَب أَْخآُب . ُهنَا أَنَّ السَّ

 

 

بِّ َعلَ�ى إِيلِيَّ�ا، فََش�دَّ َحْقَوْي�ِه َوَرَك�َض أََم�اَم َوكَ ٤٦. َوَمَضى إِلَى يَْزَرِعيلَ  انَ�ْت يَ�ُد ال�رَّ

 )٤٦-٤٤: ۱۸مل ۱( .أَْخآَب َحتَّى تَِجيَء إِلَى يَْزَرِعيلَ 

  أرسل إيليا غالمه إلى أخآب، لكي يس�رع وين�زل م�ن الكرم�ل قب�ل أن يعوق�ه

 حب السوداء ووصل الغالم إلى أخآب وكانت السماء قد امتألت من الس. المطر

 

 

 

 إيليا يطلب من أخآب سرعة العودة* 

 
 

 
 قالوا عن الصالة

 

 ال��ذي  قـ��ـتل��و قض��ينا ف��ي الص��الة نف��س الو
 ل�دينا فإننا سريعا لن يك�ون مرالتذنقضيه في 

 .ما نتذمر ألجلـــــه
 الص�����الة و ك�����ن شاكـــــــ�����ـرا ألن  اصـ�����ـلو

 حكمـ��������������ـة                    أكثـــ��������������ـر اس��������������تجابات هللا
 .من صلواتنـــــــــــــــــــــــا

  نطــــــ�����ـاقخـــ�����ـارج  ش�����ىء يوجــ�����ـده�����ل 
 الصالة ؟ بــةاستجا

 .عن إرادة هللا الخــــارج الشىءذلك  م إنهنع     
 الصالة ال تغير هللا بل تغير من يصلي. 

 

.NOIf the request is wrong, God says :   

SLOW.If the timing is wrong, God says :       

.  GROWays : sGod  If you are wrong, 

        But if the request is right, the timing is right, 

.GOGod says : , you are rightnd a 
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َوَكاَن ِمْن ُهنَ�ا إِلَ�ى ٤٥. »اْشُدْد َواْنِزْل لِئَالَّ يَْمنََعَك اْلَمطَرُ : اْصَعْد قُْل ألَْخآبَ «: فَقَالَ 

يِح، َوَك��اَن َمطَ��ٌر َعِظ��يمٌ  ��َماَء اْس��َودَّْت ِم��َن اْلَغ��ْيِم َوال��رِّ آُب فََرِك��َب أَْخ��. ُهنَ��ا أَنَّ السَّ

بِّ َعلَ�ى إِيلِيَّ�ا، فََش�دَّ َحْقَوْي�ِه َوَرَك�َض أََم�اَم ٤٦. َوَمَضى إِلَى يَْزَرِعيلَ  َوَكانَ�ْت يَ�ُد ال�رَّ

 )٤٦-٤٤: ۱۸مل ۱( .أَْخآَب َحتَّى تَِجيَء إِلَى يَْزَرِعيلَ 

  أرسل إيليا غالمه إلى أخآب، لكي يس�رع وين�زل م�ن الكرم�ل قب�ل أن يعوق�ه

ى أخآب وكانت السماء قد ام�تألت م�ن الس�حب الس�وداء ووصل الغالم إل. المطر

 .وهطلت األمطار بغزارة

  ،بدأ الملك سيره وسط العاصفة الشديدة، ولكن قدمي إيليا انطلقت�ا بق�وة ال�رب

بردائه وجرى أمام المركبة فسبق خي�ل أخ�آب حت�ى م�دخل ) وسطه(فلف حقويه 

   .كيلومتر ۲۷وكانت المسافة نحو ! يزرعيل

 در أن يعطي لخائفيه قوة هللا قا

تف��وق ق��وة الخي��ل، كم��ا ق��ال داود 

ه����ُؤالَِء ": النب����ي ف����ي مزامي����ره

��ا  بِاْلَمْرَكبَ��اِت َوه��ُؤالَِء بِاْلَخْي��ِل، أَمَّ

بِّ إِلِهنَ��ا نَ��ْذُكرُ  ." نَْح��ُن فَاْس��َم ال��رَّ

 )۷: ۲۰مز(

ِة ااِإللَ����هُ " لَّ����ِذي يَُمْنِطقُنِ����ي بِ����اْلقُوَّ

الَِّذي يَْجَعُل . َويَُصيُِّر طَِريقِي َكاِمالً 

َوَعلَ���ى  )الغ���زال( ِرْجلَ���يَّ َكاِإليَّ���لِ 

       ".ُمْرتَفَِع�����������������اتِي يُقِيُمنِ�����������������ي

 )۳۳-۳۲: ۱۸مز(

 
 إيليا يسبق مركبة أخآب
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  هطلت األمطار بعد فترة جفاف طويلة، وارتوت األرض من بعد عطش

  ....وأكل الناس وشربوا، وعرفوا من هو اإلله الحقيقي

 !كيف سقط الجبار؟* 
�ْيفِ ۱ . َوأَْخبََر أَْخآُب إِيَزابََل بُِكلِّ َما َعِمَل إِيلِيَّا، َوَكْيَف أَنَّهُ قَتََل َجِمي�َع األَْنبِيَ�اِء بِالسَّ
هَك��َذا تَْفَع��ُل اآللَِه��ةُ َوهَك��َذا تَِزي��ُد،            «: أَْرَس��لَْت إِيَزابَ��ُل َرُس��والً إِلَ��ى إِيلِيَّ��ا تَقُ��ولُ فَ ۲

�ا َرأَى ذلِ�َك ۳. »إِْن لَْم أَْجَعْل نَْفَسَك َكنَْفِس َواِحٍد ِمْنُهْم فِي نَْحِو هَذا اْلَوْقِت َغ�ًدا فَلَمَّ

. أَتَ�ى إِلَ�ى بِْئ�ِر َس�ْبٍع الَّتِ�ي لِيَُه�وَذا َوتَ�َرَك ُغالََم�هُ ُهنَ�اكَ قَاَم َوَمَضى ألَْجِل نَْفِس�ِه، وَ 

 )۳-۱: ۱۹مل ۱(

  رجع أخآب من هذه الموقع�ة وق�د اهت�زت أعص�ابه بع�د ي�وم عص�يب، وأيق�ن

بِ�ـِحوا أم�ام بالفعل أن البعل ليس إال أكذوبة صنعها هؤالء األنبياء الكذب�ة ال�ذين ذُ 

 .ي النهاية صلى إيليا وهطلت األمطارعينيه دون أن يفتح فاه، وف

واآلن ها هو يعود إلى قصره وقد خارت قواه وبل�ل المط�ر الغزي�ر ثياب�ه، ولك�ن 

 !فهو ال يعرف ماذا يقول لها؟... أكثر ما كان يؤرقه هو مقابلة إيزابل زوجته

  دخ��ل أخ��آب قص��ره، وارتاع��ت إيزاب��ل م��ن منظ��ره، فق��د ك��ان ش��احب الوج��ه

سرعت تسأله عن سر ش�حوبه وكي�ف مض�ى الي�وم؟ وأي�ن يرتجف من المطر، فأ

والتقط أخآب أنفاسه بصعوبة، قب�ل أن يخبره�ا بأح�داث ه�ذا الي�وم ! أنبياء البعل؟

 .العصيب، وكيف ذبح إيليا أنبياء البعل كلهم على نهر قيشون

  واستشاطت إيزابل غضباً لمقتل أنبياء البعل، وقطعاً فقد وبخت زوجه�ا ألن�ه

بحهم، فأس�رعت ترس�ل إل�ى إيلي�ا رس�والً، يحم�ل إلي�ه رس�الة تهدي�د، ترك إيليا يذ

 . تقسم فيها أنها ستقضي عليه في الغد ليلحق بأنبياء البعل الذين قتلهم

g   ية  إيليا والطبيعة البشرg 
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  كان من المتوق�ع أال يأب�ه إيلي�ا لك�الم الملك�ة وتهدي�دها، فم�ن ه�ي إيزاب�ل تل�ك

ل�ق الس�ماء وفتحه�ا ال�ذي أق�ام المي�ت وأغإيلي�ا   ؟التي تجرؤ على تهديد رج�ل هللا

وهو اآلن يعيش أعظم لحظات عمره، بل إن  .نبياً للبعل ٤٥۰وأنزل النار وذبح 

الش��عب ق��د تغي��ر تمام��اً بع��د رؤي��ة المعج��زة وس��اعده ف��ي ال��تخلص م��ن األنبي��اء 

لق�د تغي�ر مي�زان  ة األجنبي�ة الش�ريرة أم�ام ك�ل ه�ذا؟الكذبة، فمن تكون تلك الملك�

ت�دخل هللا لم�ؤازرة إيلي�ا، ف�إن مس�اندة الش�عب ل�ه  وحتى إن استبعدنا. القوى اآلن

 . كفيلة باإلطاحة بعرش إيزابل بل بحياتها

 خاف على نفسه وفر  !ولكن العجيب في الموضوع أن إيليا خاف من تهديدها

وذه�ب إل�ى يه�وذا، ) ف�ي الش�مال(إس�رائيل مملك�ة هارباً إلى الجنوب حيث ت�رك 

 .غالمه هناك وهناك في أقصى الجنوب في بئر سبع ترك

   قام ومضى ألجل نفسه!   
، وهكذا كانت بداية الخطيئ�ة مضى ألجل نفسهيقول الوحي المقدس عن إيليا أنه 

.           الت���ي حرمت���ه وحرم���ت الش���عب م���ن برك���ات المعج���زة العظيم���ة الت���ي ح���دثت

  وال مجال للمقارنة بين ما فعله إيليا عندما هرب لينجي نفس�ه، وب�ين م�ا فعل�ه

أس��لم ، ث��م )۸-۷: ۲ف��ي( وض��ع نفس��ه و أخل��ى نفس��هلمج��د بنفس��ه، فه��و ق��د رب ا

وله�ذا يح�ذرنا ال�رب م�ن ). ٦:۲تي۱( بذل نفسه، وفي النهاية )۲۰:۲غل( نفسه

إِْن أََراَد أََحٌد أَْن يَأْتَِي َوَرائِي ":مخاطر اإلشفاق على النفس وتدليلها، فيعلمنا قائالً 

فَإِنَّ َمْن أََراَد أَْن يَُخلَِّص نَْفَس�هُ يُْهلُِكَه�ا، ۲٥يبَهُ َويَْتبَْعنِي، فَْليُْنِكْر نَْفَسهُ َويَْحِمْل َصلِ 

ألَنَّهُ َماَذا يَْنتَفُِع اِإلْنَساُن لَْو َربَح اْلَعالََم ُكلَّ�هُ ۲٦. َوَمْن يُْهلُِك نَْفَسهُ ِمْن أَْجلِي يَِجُدَها

  ) ۲٦-۲٤ ۱٦م��ت ( "؟اًء َع��ْن نَْفِس��هِ َوَخِس��َر نَْفَس��هُ؟ أَْو َم��اَذا يُْعِط��ي اِإلْنَس��اُن فِ��دَ 
 َولِكنَّنِ�ي لَْس�ُت أَْحتَِس�ُب : "وقد استوعب بولس الرسول الدرس جي�داً ل�ذا يق�ول

َم بِفََرٍح َسْعيِي َواْلِخْدَمةَ الَّتِي أََخْذتُهَا ِم�َن َوالَ نَْفِسي ثَِمينَةٌ ِعْنِديلَِشْيٍء،  ، َحتَّى أُتَمِّ

بِّ يَُسوَع، ألَْشهَ   .)۲٤:۲۰أع" (َد بِبَِشاَرِة نِْعَمِة هللاِ الرَّ
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 الرب يرسل مالكه ليشجع إيليا ويطعمه *

يَّ��ِة َمِس��يَرةَ يَ��ْوٍم، َحتَّ��ى أَتَ��ى َوَجلَ��َس تَْح��َت َرتََم��ٍة َوطَلَ��َب اْلَم��ْوَت  ثُ��مَّ َس��اَر فِ��ي اْلبَرِّ

. »ْس�ُت َخْي�ًرا ِم�ْن آبَ�ائِيُخ�ْذ نَْفِس�ي ألَنِّ�ي لَ . قَ�ْد َكفَ�ى اآلَن يَ�ا َربُّ «: لِنَْفِسِه، َوقَالَ 
تََمةِ ٥ قُ�ْم «: َوإَِذا بَِمالٍَك قَْد َمسَّهُ َوقَالَ  )نوع من الشجر( .َواْضطََجَع َونَاَم تَْحَت الرَّ

فَتَطَلََّع َوإَِذا َكْعَكةُ َرْضٍف َوُكوُز َماٍء ِعْن�َد َرْأِس�ِه، فَأََك�َل َوَش�ِرَب ثُ�مَّ َرَج�َع ٦. »َوُكلْ 

بِّ ثَانِيَةً فََمسَّهُ َوقَالَ  ثُمَّ ۷. فَاْضطََجعَ  قُْم َوُكْل، ألَنَّ اْلَمَسافَةَ َكثِي�َرةٌ «: َعاَد َمالَُك الرَّ

ِة تِْلَك األَْكلَِة أَْربَِعيَن نََهاًرا َوأَْربَِع�يَن لَْيلَ�ةً ۸. »َعلَْيكَ  فَقَاَم َوأََكَل َوَشِرَب، َوَساَر بِقُوَّ

 )۹-٤: ۱۹مل۱. (ُهنَاَك اْلُمَغاَرةَ َوبَاَت فِيَها َوَدَخلَ ۹إِلَى َجبَِل هللاِ ُحوِريَب، 

  هرب إيليا من وجه إيزاب�ل، ول�م

يح��اول أن يلج��أ للش��عب ال��ذي آزره 

ف����ي ذب����ح األنبي����اء الكذب����ة ليواج����ه 

الش���ريرة الطاغي���ة، الت���ي م���ا زال���ت 

 .تمسك بزمام األمور في األمة كلها

  ولم يكن وجود إيليا قائداً للش�عب

ة بقدر ما ك�ان ضرورياً في أي لحظ

ف���ي ذل���ك الح���ين، ألن التي���ار انقل���ب 

وسار في اتجاه اللــــه، وكان وج�ود 

إيليا حتمياًً◌ ليقود الشعب في طريق 

 .التوبة والرجوع

يل
رع

يز
بع

 س
ئر

ب
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 ح
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ج

البحر المتوسط

 

 .مسار هروب إيليا 

  س�خريةالوهكم نفس التأن يستلم إيليا رسالة إيزابل ب -بل ونتوقع  -كنا نتمنى 

رس��ول ذهب��ي الف��م يوحن��ا يجيبه��ا كم��ا أج��اب ، وأنبي��اء البع��ل ال��ذين واج��ه بهم��ا

اذهب وقل له�ا أن�ى ال أره�ب " :في موقف مشابه فقال له اإلمبراطورة أفدوكسيا

  "شيئا سوى الخطية 
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  شتان الفارق بين إيليا الهارب المضطجع  تحت الرتمة، وإيليا األسد الش�امخ

للبع�ل ن�راه  نبي�اً  ٤٥۰فوق جبل الكرمل، فالجبار القوي الذي واجه أخ�آب ومع�ه 

الرتم�ة يطل�ب الم�وت لنفس�ه وق�د ش�جرة اآلن في ضعفه البشري منطرح�اً تح�ت 

يأس من الحياة، إنها النفس البشرية التي ال تثبت على حال، فهي تارة ف�ي أعل�ى 

 .اليأس غرق في دوامةت وتارة أخرىجبال الشركة مع هللا، 

  نش�وة االنتص�ار، والشيطان يعرف جيداً كيف يكثف هجماته علينا ونحن ف�ي

ويفع��ل نف��س الش��يء إذا رآن��ا ف��ي مذل��ة االنكس��ار، فف��ي ه��ذه الفت��رات يج��د إبل��يس 

 .عطل النمو الروحي لحياة المؤمنينتثغرات ليوجه ضربات مؤثرة 

  كان سقوط إيليا محزناً جداً، فق�د أجه�ض فرص�ة نهض�ة روحي�ة عظيم�ة ف�ي

رع�ب والي�أس ف�ي اله�روب إيلي�ا ، وبع�ث ترد الشعب إل�ى حض�ن اآلبإسرائيل 

 .كانوا قد بدءوا يشحنون عزائمهم من غيرته المتقدةمؤمنين قلوب ألوف 

  ولع��ل جوق��ة م��ن المالئك��ة

ق�����د اص�����طفت ح�����ول النب�����ي 

الشارد، وهو مط�روح  وحي�داً 

يائس��اً، وأنش��دت مرث��اة باكي��ة 

حزينة كتلك التي أنش�دها داود 

عن�����د م�����وت ش�����اول المل�����ك 

ويوناث����ان ابن����ه ف����ي موقع����ة 

س��قط الجب��ار  كي��ف":جلب��وع 

ف�����ي وس�����ط الح�����رب، كي�����ف 

ق����د ! س����قطت ي����ا رج����ل هللا؟

."                    تض��������ايقنا علي��������ك ج��������داً 

 )۲۷–۱۹،۲٥: ۱صم ۲( 

 
 المالك يطعم إيليا
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  ،ولكن شكراً ل الذي ال يعاملنا بحسب ض�عفنا ولك�ن بحس�ب رحمت�ه وتحنن�ه

رتمة، دون أن يناقشه فلم يعاتب إيليا أو يعنفه بل أرسل مالكه إليه تحت شجرة ال

 .في أي شيء

فقد كان هللا يعلم أن نفسه ممتلئة بالمرارة واألسى واليأس والقنوط، والتوتر يمأل 

 .عواطفه، واالنفعال ال يعطيه أية فرصة للمناقشة الهادئة الساكنة

  وكان عالج هللا لتلك النفس اليائسة يتمثل في أن يطعم�ه ويريح�ه، حت�ى يه�دأ

إللهي�ة الت�ي ينبغ�ي وه�ى الحكم�ة ا. يتكلم إليه أو يناقشه أو يس�ألهويسكن، قبل أن 

 ن�تعلم. كيف نعالج الثورات النفسية التي قد تعصف بحياة اآلخ�رين أن نتعلم منها

ق�د ل .حت�ى تس�تريح أجس�ادهم ونفوس�هم قب�ل أي ح�ديث أو مناقش�ة قليالً  أن ننتظر

 . جبل هللا حوريب على إيليا انتظر هللا أربعين يوما كاملة قبل أن يناقش

 تَْطلُبُ�وَن َولَْس�تُْم " يا لها من رحم�ة عظيم�ة، أن هللا ال يس�تجيب ك�ل ص�لواتنا

طلب إيليا وهو في قم�ة الي�أس أن  فقد). ۳: ٤يع" (تَأُْخُذوَن، ألَنَُّكْم تَْطلُبُوَن َرِديًّا

    ي��ا له��ول المأس��اة ل��و ك��ان هللا اس��تجاب ل��ه فم��اذا يك��ون مص��يره األب��دي؟    !يم��وت

ل��و راجعن��ا ت��اريخ حياتن��ا فربم��ا نش��كر هللا عل��ى ع��دم اس��تجابته لن��ا  ل نج��د أنن��اب��.

 !!ليحمينا من حماقاتنا أكثر مما نشكره على المرات التي استجاب فيها

  واآلن نسأل أنفسنا هل كان هللا يحب إيليا أكثر و هو بطل ش�امخ عل�ى جب�ل

 الكرمل أم وهو يائس محبط في بئر سبع؟

اهتمام�ه بن�ا أن هللا محبته ثابتة ال تتغي�ر مهم�ا ض�عفنا أو فترن�ا، ولك�ن والحقيقة 

ا م�ن زالتن�ا يعطينا اهتماماً أعظم لينق�ذنهو ف .يتزايد كلما تأخرت حالتنا الروحية

 الغرب�انجي�دة أرس�ل هللا روحي�ة فحين كان إيلي�ا بحال�ة  ...ويخرجنا مما نحن فيه

 أرمل��ةرت��ب هللا ل��ه جف��اف النه��ر  وأحبط��ه فت��ر قل��يالً  لتعول��ه وتطعم��ه، وعن��دما

إل�ى ه�ذا المنح�در العمي�ق  لتعوله، ولكن عندما هرب ويأس وطلب الموت هابطاً 
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ليطعم�ه  مالك�اً  البعيد تماما عن إرادة هللا لم يرسل له غرابا وال بش�راً، ب�ل أرس�ل

ويس��قيه، فس��ار أربع��ين يوم��اً بق��وة ه��ذه الوجب��ة، مش��ى خالله��ا م��ن بئ��ر س��بع ف��ي 

 ).كيلومتر ۳۰۰حوالي (إلى جبل هللا حوريب في برية سيناء مملكة يهوذا 

  ضعف إيليا يعزي نفوسنا:  
إنن�ا عن��دما نتأم�ل حي��اة أبط�ال اإليم��ان، أمث�ال إيلي��ا، ق�د نص��اب بالي�أس إذ نش��عر 

 ! بعمق الهوة التي بيننا وبينهم، فأين نحن من شخص جبار مثل إيليا؟

 إذ ندرك أنهم بش�ر تح�ت اآلالم ولكن الوحي المقدس ذكر ضعفاتهم لنتعزى ،

مثلن���ا، يتعب���ون ويص���ابون بالي���أس، ب���ل وف���ي بع���ض األحي���ان يطلب���ون الم���وت 

وه�و المعن�ى ال�ذي يش�دد علي�ه يعق�وب . لنفوسهم، مثلم�ا فع�ل إيلي�ا ويون�ان أيض�اً 

ْن الَ ، َوَص�لَّى َص�الَةً أَ إِْنَس�انًا تَْح�َت اآلالَِم ِمْثلَنَ�ا َك�اَن إِيلِيَّ�ا" : الرسول في رسالته

 )٥:۱۷يع ." (تُْمِطَر، فَلَْم تُْمِطْر َعلَى األَْرِض ثَالََث ِسنِيَن َوِستَّةَ أَْشُهرٍ 

  ق��د يظ��ن ال��بعض أن الم��ؤمن الحقيق��ي ال يمك��ن أن يص��اب باالكتئ��اب أو أي

مرض نفسي، وهذا ظن خاطئ، ألن النفس البشرية لها أمراضها، وعالقتها م�ع 

ول��و ك��ان ه��ذا الفك��ر ص��حيحاً . حب��اط واالكتئ��ابهللا ال تمن��ع عنه��ا اإلص��ابة باإل

. لوجب أن يكون إيليا محصناً ضد األوجاع النفسية ألن له عالق�ة قوي�ة م�ع إله�ه

ولذا يا أخي ال تيأس إذا م�ررت بوعك�ة نفس�ية، وال يغلبن�ك ص�غر ال�نفس فأن�اس 

 .هللا القديسون قد مروا بحاالت مشابهة ولكنها لم تحرمهم من الملكوت

 يعلن عن يأسه وإحباطه إيليا * 

بِّ إِلَْيِه يَقُولُ  قَ�ْد ِغ�ْرُت َغْي�َرةً «: فَقَ�الَ ۱۰» َما لََك هُهنَ�ا يَ�ا إِيلِيَّ�ا؟«: َوَكاَن َكالَُم الرَّ

بِّ إِلِه اْلُجنُوِد، ألَنَّ بَنِي إِْسَرائِيَل قَْد تََرُكوا َعْهَدَك، َونَقَُض�وا َم�َذابَِحَك، َوقَتَلُ�وا  لِلرَّ

����ْيِف، فَبَقِي����ُت أَنَ����ا َوْح����ِدي، َوُه����ْم يَْطلُبُ����وَن نَْفِس����ي لِيَأُْخ����ُذوَها أَْنبِيَ����اَءكَ  .              »بِالسَّ

 ) ۱۰: ۱۹مل ۱(
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  ما لــك هـا هـنا يا إيليا؟ يا لها من وسيلة رقيقة للعتاب اإللهي تلفت نظ�ره أن

 .مكانه ليس هنا على هذا الجبل، بل في وسط الشعب ليقوده للتوبة

ال من أن يدفعه السؤال لمراجعة نفسه راح يل�تمس األع�ذار، وه�ذه أكب�ر ولكن بد

  -:والحقيقة أن جميع أعذاره كانت خاطئة. العقبات التي تعطل التوبة

، بينم�ا الحقيق�ة أنه�م رجع�وا ع�ن فقد اتهم  بني إسرائيل أنهم نقض�وا عه�د هللا -

 ". الرب هو هللا: "ضاللهم وهتفوا جميعاً 

ق�ام بت�رميم م�ذبح الكرم�ل بنفس�ه  بينما ه�وقضوا مذابح الرب، واتهمهم أنهم ن -

 . وأصعد عليه محرقة للرب ونزلت نار من السماء وأكلتها

، بينم�ا ه�و ال�ذي قت�ل ك�ل أنبي�اء البع�ل بالس�يف ول�م واتهمهم بقتل أنبياء الرب -

 . يبق منهم وال واحد

بديا، وكان كل الشعب ، بينما هناك مائة نبي أنقذهم عوظن إيليا أنه بقى وحيداً  -

 .معه بعد المعجزة العظيمة

ال يوج��د م��ن يس��عى لقتل��ه س��وى إيزاب��ل بينم��ا  واتهمه��م أنه��م يري��دون قتل��ه، -

 .الشريرة التي ما كان ينبغي أن يخاف منها

  خطورة الكآبة واإلحباط: 

إن الكآب���ة واإلحب���اط م���ن أخط���ر األوج���اع النفس���ية والروحي���ة، الت���ي ق���د ت���دمر 

مي��ه ع�ن رؤي��ة الحق�ائق المحيط��ة ب�ه، فالكآب��ة تض�ع نظ��ارة س��وداء اإلنس�ان، وتع

 .على عيني اإلنسان وتجعله ينظر للعالم من خالل منظار أسود

  ولما وصل إيليا إلى هذه الحالة، أمره هللا بترك كل شيء، واستدعاه إلى جبل

ورأى أن ع��الج إيلي��ا م��ن االكتئ��اب أه��م حالي��اً م��ن . هللا حوري��ب إلع��ادة برمجت��ه

َما لََك هُهنَا «الخدمة التي كان يجب أن يتممها، فأخذ يالطفه ويدللـه بلساٍن رقيق 

ولكن إيليا كان يرتدي نظارة الكآبة السوداء، ف�رأى الحق�ائق مغلوط�ة، » يَا إِيلِيَّا؟

وهكذا كان كل ما يراه غير حقيقي ألنه مكتئ�ب، تمام�اً مث�ل تلمي�ذي  كما شرحنا،



 إيليا والطبيعة البشرية* 
 

  59  
 

سيح يسير بجانبهم، وهم ال يريان�ه بس�بب الكآب�ة الت�ي عمواس، فقد كان السيد الم

أَيَُّه�ا « :أصابتهم، وأغلقت أذهانهم حتى اضطر السيد المسيح إلى توبيخهما قائالً 

 )۲٥: ۲٤لو(» ! اْلَغبِيَّاِن َواْلبَِطيئَا اْلقُلُوِب فِي اِإليَماِن بَِجِميِع َما تََكلََّم بِِه األَْنبِيَاءُ 
  غرت غيرة للرب: 

 . بالغيرة المقدسة سرفتخر إيليا أنه يغير على مجد هللا ومقدساته وهللا يا

ات م�ديان فأثناء رحلة بني إسرائيل في برية س�يناء اس�تباح بعض�هم الزن�ا م�ع بن�

ولم يحتمل أن يرى الشعب يشرب اإلثم كالماء، فأخذ  فغار فينحاس حفيد هارون

 :         امت��دح ال��رب غيرت��ه وق��الرمح��ه وقت��ل اليه��ودي والمدياني��ة الت��ي تزن��ي مع��ه، ف

فِيْنَحاُس ْب�ُن أَلَِع�اَزاَر ْب�ِن َه�اُروَن اْلَك�اِهُنِ◌ قَ�ْد َردَّ َس�َخِطي َع�ْن بَنِ�ي إِْس�َرائِيَل " 

 )۱۱:۲٥عد("بَِكْونِِه َغاَر َغْيَرتِي فِي َوَسِطِهْم َحتَّى لَْم أُْفِن بَنِي إِْسَرائِيَل بَِغْيَرتِي

  على اسمه، ومن ثم اهتم بخدمة المحت�اجين هللا ويغاركذلك طوبيا، كان يحب

ف��يُطٍعُم الٍجيَ��اَع و يَكُس��و الُع��راة و ي��دفن الم��وتى و القتل��ى بغي��رة  "بك��ل غي��رة 

 )۲۰: ۱طوبيا." (شديدة

  وشعر داود بنفس الغيرة تمأل قلبه وهو يسمع تعييرات جليات لشعب هللا، فلم

 .بدماء جلياتغيرة الإال بعد أن قطع رأسه وأطفأ نيران  يهدأ

  بي�ت الص�الة -والسيد المسيح نفسه عندما دخل الهيكل لم يحتمل رؤية بيت�ه- 

وق��د تح��ول إل��ى مغ��ارة للص��وص، ل��ذلك ص��نع س��وطاً م��ن حب��ال وط��رد الباع��ة 

 )۹: ٦۹مز ." (يتنِ لَ أكَ  كَ تِ يْ بَ  ةَ يرَ غِ  ألنَّ  "والصيارفة ليتم المكتوب عنه 

 هللا وعل��ى بيت��ه وأوالده كم��ا ك��ان ب��ولس  لي��ت قلوبن��ا تمتل��ئ غي��رة عل��ى اس��م

فَ��إِنِّي أََغ��اُر ۲: "الرس��ول يغ��ار عل��ى أوالده  فق��ال للش��عب ف��ي كنيس��ة كورنث��وس 

َم َع��ْذَراَء َعفِيفَ��ةً لِْلَمِس��يحِ  " .َعلَ��ْيُكْم َغْي��َرةَ هللاِ، ألَنِّ��ي َخطَْب��تُُكْم لَِرُج��ل َواِح��ٍد، ألُقَ��دِّ

َحَسنَةٌ ِهَي اْلَغْيَرةُ فِي اْلُحْس�نَى ۱۸"نه وقال أيضاً ألهل غالطية أل )۲: ۱۱كو۲(

 ).۱۸: ٤غل" ( ُكلَّ ِحينٍ 
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  هللا ال ينسى تعب المحبة، والب�د أن يت�ذكر غيرتن�ا عل�ى اس�مه وخدمت�ه، فه�و

قد ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبت�ك ذهاب�ك ":يخاطب عروس إسرائيل قائالً 

 )۲:۲إر." (ورائي في البرية في أرض غير مزروعة

 يئة هللاوه�و أن تك�ون غيرتن�ا حس�ب مش�ن يظل هن�اك ش�رط ه�ام ج�داً، ولك 

، فباسم الغيرة المقدس�ة س�أل يعق�وب ويوحن�ا ال�رب وليست مجرد حماس بشري

ين�زل ن�اراً لتح�رق قري�ة م�ن الس�امرة رفض�ت اس�تقبالهم،  فيسوع أن يفعل كإيليا 

  ).٥٦ -٥۲: ۹لو ( "امَ تُ أنْ  روحٍ  أيِّ  نْ ان مِ مَ لَ عْ ا تَ مَ لستُ ": فانتهرهما الرب قائالً 

  ًوباس��م الغي��رة المقدس��ة، ان��دلعت ح��روب كثي��رة بعض��ها رف��ع الص��ليب رم��زا

للجيوش الغازية، وسالت أنهار من دم�اء األبري�اء، وك�ان ص�وت ال�رب يص�رخ              

 .ولكن لم يكن هناك من له أذن للسمع ،"لستم تعلمون من أي روح أنتم": قائالً 

 الب إيليا هللا أن يأخذ نفسه، ووقع في يأس شديد ولسان حاله وباسم الغيرة، ط

بِّ إِل�ِه اْلُجنُ�وِد، ألَنَّ بَنِ�ي إِْس�َرائِيَل قَ�ْد تََرُك�وا َعْه�َدَك، «: يقول قَْد ِغْرُت َغْي�َرةً لِل�رَّ

��ْيِف، فَبَقِي��ُت أَنَ��ا َوْح��ِدي، َوُه��مْ  يَْطلُبُ��وَن  َونَقَُض��وا َم��َذابَِحَك، َوقَتَلُ��وا أَْنبِيَ��اَءَك بِالسَّ

 )۱۰: ۱۹مل ۱. (»نَْفِسي لِيَأُْخُذوَها

 الرب يرد على إيليا بصوت منخفض خفيف*
بِّ «:  )الرب(فَقَاَل ۱۱ بِّ َعابٌِر َوِريٌح . »اْخُرْج َوقِْف َعلَى اْلَجبَِل أََماَم الرَّ َوإَِذا بِالرَّ

�خُ  بُّ َعِظيَمةٌ َوَشِديَدةٌ قَْد َشقَِّت اْلِجبَاَل َوَكسََّرِت الصُّ ، َولَ�ْم يَُك�ِن ال�رَّ بِّ وَر أََم�اَم ال�رَّ

يحِ  ْلَزلَ�ةِ . فِي الرِّ بُّ فِي الزَّ يِح َزْلَزلَةٌ، َولَْم يَُكِن الرَّ ْلَزلَ�ِة نَ�اٌر، ۱۲. َوبَْعَد الرِّ َوبَْع�َد الزَّ

بُّ فِي النَّارِ  �ا۱۳. َوبَْعَد النَّ�اِر َص�ْوٌت ُم�ْنَخفٌِض َخفِي�فٌ . َولَْم يَُكِن الرَّ َس�ِمَع إِيلِيَّ�ا  فَلَمَّ

َم�ا «: لَفَّ َوْجَههُ بِِرَدائِِه َوَخَرَج َوَوقََف فِي بَاِب اْلُمَغاَرِة، َوإَِذا بَِصْوٍت إِلَْي�ِه يَقُ�ولُ 

 )۱۳-۱۱: ۱۹مل۱(» لََك هُهنَا يَا إِيلِيَّا؟

  ،أمر هللا إيليا أن يخرج من المغ�ارة، وأرس�ل ريح�اً ش�ديدة كس�رت الص�خور

األحم�ر رإيليا أنه هو هو الذي أرسل ريحاً ش�ديدة ش�قت مي�اه البحر كِّ لعله كان يُذَ 
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فعب��ر بن��و إس��رائيل عل��ى اليابس��ة، بينم��ا الم��اء يق��ف س��وراً له��م، وعن��دما ش��رع 

فرعون وجنوده أن يفعلوا الشيء نفسه غرقوا، ولكن هذه المرة لم يكن الرب في 

 .الريح

  ي�وم ن�زل هللا علي�ه تبعت الريح زلزل�ة، كتل�ك الت�ي أص�ابت ه�ذا الجب�ل نفس�ه

ليسلم لموسى الشريعة، وكانت هذه الزلزلة عالمة على سلطان هللا على الطبيعة 

 .التي تطيعه، ولكن هللا لم يكن في الزلزلة

  وبعد الزلزلة جاءت نار، كتلك الت�ي نزل�ت م�ن الس�ماء والتهم�ت ذبيح�ة إيلي�ا

 .نار هذه المرةعلى جبل الكرمل، عالمة على حضور هللا، ولكنه لم يكن في ال

   ،كن�ا نتوق�ع أن ال��ريح والزلزل�ة والن��ار ه�ي العالم��ات المناس�بة لحض��ور هللا

فهو قوي جبار، غير أن هللا أراد أن يبين إليليا أنه أيضاً إله رقي�ق مح�ب، فس�مع 

إيليا صوتاً منخفضاً خفيفاً، مسَّ شغاف قلبه وهدأ من روعه، وكان ذلك الصوت 

 .الفائقة التي جاءت تفتش عن النبي الهارب المنخفض عالمة محبة هللا

  عندما سمع إيلي�ا ص�وت هللا، ل�ف وجه�ه بردائ�ه، مهاب�ة واحترام�اً كم�ا تفع�ل

، وكما فع�ل موس�ى عن�دما ظه�ر ل�ه ال�رب )۲: ٦إش(المالئكة المحيطة بالعرش 

، وك�رر هللا الس�ؤال إليلي�ا به�ذا العت�اب الرقي�ق، لعل�ه يعي�د )٦: ۳خر(في العليقة 

 .ته ويفكر من جديد في مسئوليته الروحية التي هرب منهاحسابا

   الـعـتـاب  فـن  رفـيـع:  
نص��حنا ال��رب أن نلج��أ إليه��ا يق��د يتعج��ب ال��بعض أن يك��ون العت��اب وص��ية إلهي��ة 

إِْن أَْخطَ��أَ إِلَْي��َك أَُخ��وَك فَاْذَه��ْب "حت��ى تص��فو النف��وس ونص��حح الس��لوك الخ��اطئ 

 ) ۱٥:۱۸مت." (إِْن َسِمَع ِمْنَك فَقَْد َربِْحَت أََخاكَ . َوْحَدُكَما َوَعاتِْبهُ بَْينََك َوبَْينَهُ 

  أن العت���اب ب���ه ن���وع م���ن  –ومعه���م الح���ق ف���ي ذل���ك  –وق���د يش���عر ال���بعض

المغ��امرة، إذا نج��ح فه��و ي��ؤتي ثم��اره، فت��زداد المحب��ة عمق��اً، وإن فش��ل ت��زداد 

 . الجفوة، وقد تتحول إلى بغضة وخصام
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 بد من توافر عدة شروطولكي ينجح العتاب فال: 

اً حت��ى ـــــ��ـيوم ٤۰فن��رى ال��رب ق��د انتظ��ر  :اختي��ار الوق��ت المناس��ب :◌ً أوال -

تحسنت الحال�ة النفس�ية والبدني�ة إليلي�ا، وق�د فع�ل نف�س الش�يء م�ع بط�رس ال�ذي 

فعاتب�ه بنظ�رة ص�امتة ول�م يفاتح�ه ب�الكالم إال بع�د ع��دة  ،ره أثن�اء المحاكم�ةــ�ـأنك

 .هدأ فيها اضطرابه –بعد القيامة  –أسابيع 

ألن كثرة الحاضرين تقلل من فرص  :يجب أن يكون العتاب على انفراد :ثانياً  -

 .نجاح العتاب، وهو ما حدث مع كل من بطرس وإيليا

يحم��ل » َم�ا لَ�َك هُهنَ�ا يَ�ا إِيلِيَّ�ا؟«فالس��ؤال  :الطريق�ة الرقيق�ة ف�ي العت�اب :ثالث�اً  -

ع�ك ي�ا قائ�د إس�رائيل؟ كي�ف تت�رك دف�ة لماذا ترك�ت موق: "معاني العتاب المهذب

 ".القيادة يا قبطان وتترك السفينة تتقاذفها األمواج؟

ث�الث " أتحبن�ي؟"لبط�رس  يس�وع ونفس األسلوب الحاني نراه في سؤال ال�رب

 .  ، وفهم بطرس مغزى السؤال فحزن جداً )۱٥:۲۱يو( مرات

الح�التين تعم�د ال�رب  ففي كلت�ا  :المبادأة بتقديم المحبة بطريقة عملية :رابعاً  - 

أن يطعم إيليا وبطرس قبل أن يعاتبهما، فمالك هللا أطعم إيليا والرب يس�وع أك�ل 

م��ع بط��رس والتالمي��ذ خب��زاً وس��مكاً عل��ى ض��فاف بحي��رة طبري��ة قب��ل أن يعاتب��ه 

 .مقدماً المحبة أوالً لئال يظن أي منهما بالخطأ أن العتاب دليل على البغضة

 لرب يونان بمنتهى الرقة، فبعد توبة أهل نينوى أيضاً نالحظ كيف عاتب ا

جعل الرب شجرة يقطينة تنمو في يوم واحد فتظلل عليه وفي اليوم التالي يبست 

الوقت فقط  في ذلك –تماماً كما فعل إيليا  –فلما تبرم يونان وطلب الموت لنفسه 

ي لَْم تَْتَعْب فِيَها َوالَ أَْنَت َشفِْقَت َعلَى اْليَْقِطينَِة الَّتِ « :كان عتاب هللا الرقيق

أَفَالَ أَْشفَُق أَنَا َعلَى نِينََوى ۱۱. َربَّْيتََها، الَّتِي بِْنَت لَْيلٍَة َكانَْت َوبِْنَت لَْيلٍَة َهلََكتْ 

الَ  اْلَمِدينَِة اْلَعِظيَمِة الَّتِي يُوَجُد فِيَها أَْكثَُر ِمِن اْثنَتَْي َعَشَرةَ ِرْبَوةً ِمَن النَّاِس الَِّذينَ 

 )۱۱- ۱۰: ٤يون . (»يَْعِرفُوَن يَِمينَُهْم ِمْن ِشَمالِِهْم، َوبََهائُِم َكثِيَرةٌ؟
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  وأخي�راً ي��ا عزي�زي الق��ارئ، إن عاتب��ت فل�تكن ف��ي غاي��ة الح�رص ف��ي انتق��اء

، أن كث��رة العت��اب تفق��دك األحب��ابالزم��ان والمك��ان واللف��ظ والوس��يلة، وت��ذكر 

 .وبروح الصالة لئال يأتي بنتائج عكسيةفاستعمله للضرورة فقط بحكمة ومحبة 

  وإن عاتبك أخوك، فال تعتبر عتابه إعالن ح�رب أو تربص�اً ب�ك، ب�ل اعتب�ره

   .  دليل محبة وحرصاً على دوام األخوة بينكما وتتميماً لوصية هللا

  :إيليا يكرر نفس األعذار ثانية * 
بِّ إِل�ِه اْلُجنُ��و«: فَقَ�الَ ۱٤ ِد، ألَنَّ بَنِ�ي إِْس��َرائِيَل قَ�ْد تََرُك��وا َعْه��َدَك، ِغ��ْرُت َغْي�َرةً لِل��رَّ

��ْيِف، فَبَقِي��ُت أَنَ��ا َوْح��ِدي، َوُه��ْم يَْطلُبُ��وَن  َونَقَُض��وا َم��َذابَِحَك، َوقَتَلُ��وا أَْنبِيَ��اَءَك بِالسَّ

 )۱٤: ۱۹مل۱.(»نَْفِسي لِيَأُْخُذوَها

 ار ونف��س وك��أن إيلي��ا ل��م ي��درك ش��يئاً م��ن ح��وار هللا مع��ه، فأع��اد نف��س األع��ذ

الكلمات، والتماس األعذار للنفس هو أكبر معطل للتوب�ة، يجعلن�ا نغ�ض الط�رف  

عن أخطائنا ونعلقها على شماعة اآلخرين، وه�و م�ا يح�دث معن�ا كثي�راً ف�ي س�ر 

 ".أخطأتُ "االعتراف، فما أصعب أن ينطق اإلنسان بهذه الكلمة 

  ولى كلمات�ه عل�ى ارق بين ال�رب يس�وع المس�يح ال�ذي نط�ق ب�أـــما أعظم الف

ي�ا أبت�اه اغف�ر له�م ألنه�م ال "الصليب فقال، واأللم يعتصر ك�ل خلي�ة ف�ي جس�ده،

ا ال�ذي اش�تكى ش�عبه دون أن يبح�ث له�م ع�ن ـ�ـوب�ين إيلي" يعلمون م�اذا يفعل�ون

 .يا لعظم محبة اللــــــه ولطفه نحو البشر ،عذر

 ن أن نفعل العكس إذا تعلمنا أن نلتمس األعذار ألخوتنا وندين أنفسنا بدال م

 .فسنكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في رحلتنا نحو الملكوت

  صـوت هللا على  جـبـل  حـوريب:  
عند سفح جبل حوريب أقام الش�عب أثن�اء رحل�تهم ف�ي بري�ة س�يناء، وهن�اك رأوا 

الجبل يحترق والدخان يمأل السماء، والصخور تتزل�زل، وال�ريح العاص�ف يم�أل 

 ...الجميع رهبة ورعباً 
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 ...أما موسى فكان على الجبل يتسلم من يديك شريعتك

 ...كانت قلوب الشعب تهتز مضطربة جداً 

 ... وكان قلب موسى يهتز طربا، إذ التقى بخالقه المحبوب

  ،وعلى نفس الجبل التقى بك إيليا النبي، فح�دثت ري�ح عاص�فة وزلزل�ة ون�ار

أدرك أن الص�وت الم�نخفض  وهناك أدرك إيليا الحقيقة، التي غابت عنه طويالً،

الخفي���ف ه���و األكث���ر ت���أثيراً وق���وة وفاعلي���ة، ول���يس ص���وت ال���ريح أو الزلزل���ة                    

 أو الن���ار، فتل���ك األص���وات الص���اخبة الت���ي ص���احبت ن���زول الش���ريعة، ه����ي                          

، وه�ي ليس��ت س�وى تمهي�د للص�وت األق�وى واألعم��ق )أص�وات العه�د الق�ديم ( 

 راً، صوت الحب والحنان والرحمة واإلحسان والجود والغفران،                ــــــــواألبعد أث

 .)ص�وت الص��ليب ف��ي العه��د الجدي��د ( 

  ووس���ط الص���وت اله���ادئ الخفي���ف

تمتع إيليا بالحوار معك، فنسى مقاوم�ة 

إيزاب�����ل ل�����ه، وتب�����دل يأس�����ه رج�����اًء، 

.  وانفتح��ت أب��واب الس��ماء أم��ام عيني��ه

ن طويل��ة اجتم��ع ال��رب م��ع وبع��د ق��رو

موسى وإيليا على جبل التجلي ليتحدث 

 -صوت الصليب -معهما بهذا الصوت 

 .الذي يمأل نفوسنا  رجاء وعزاء
 

 .السيد المسيح على جبل التجلي

  نزلت يا إلهي إلى أرضنا، ولدت ف�ي م�ذود ك�ي أتمت�ع برؤيت�ك، ف�ال يرهبن�ي

ش�ى ن�اراً، ألن إل�ه الطبيع�ة صوت ريح عاص�ف، وال أرتب�ك م�ن زلزل�ة، وال أخ

 . جاء إليَّ ال يصيح وال يسمع أحد في الشوارع صوته

  وأن��ا ي��ا رب، ليتن��ي أتمت��ع برؤيت��ك داخل��ي، فأدخ��ل مع��ك ف��ي ح��وار ح��ب ال

 .ينقطع فأنسى وادي الدموع وال أخشى شيئاً وأتمتع بك يا شهوة قلبي
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 الرب يعيد إيليا إلى الخدمة ويكلفه بمهام جديدة* 
بُّ فَقَ ۱٥ يَّ�ِة ِدِمْش�َق، َواْدُخ�ْل َواْمَس�ْح «: اَل لَهُ الرَّ اْذَهْب َراِجًع�ا فِ�ي طَِريقِ�َك إِلَ�ى بَرِّ

َواْمَسْح يَاُهَو ْبَن نِْمِشي َملًِك�ا َعلَ�ى إِْس�َرائِيَل، َواْمَس�ْح ۱٦َحَزائِيَل َملًِكا َعلَى أََراَم، 

فَالَّ�ِذي يَْنُج�و ِم�ْن َس�ْيِف ۱۷. ِعَوًض�ا َعْن�كَ  أَلِيَشَع ْب�َن َش�افَاطَ ِم�ْن آبَ�َل َمُحولَ�ةَ نَبِيًّ�ا

َوقَْد أَْبقَْي�ُت فِ�ي ۱۸. َحَزائِيَل يَْقتُلُهُ يَاُهو، َوالَِّذي يَْنُجو ِمْن َسْيِف يَاُهو يَْقتُلُهُ أَلِيَشعُ 

َك��ِب الَّتِ��ي لَ��ْم تَْج��ُث لِْلبَْع��ِل َوُك��لَّ فَ��ٍم لَ��مْ  . »يُقَبِّْل��هُ  إِْس��َرائِيَل َس��ْبَعةَ آالٍَف، ُك��لَّ الرُّ

 )۱۸-۱٥: ۱۹مل۱(

  هللا هنا يُرجع إيليا إلى عمله، لقد هرب إلى الجن�وب، وهللا يعي�ده إل�ى الش�مال

ورج�ع إيلي�ا ف�ي  .ليتنا نذكر دائماً من أين سقطنا لنرجع ونتوب. من حيث هرب

 .الطريق التي جاء منها ولم يخف ألن هللا كان معه

 نمش�ي ملك�اً عل�ى إس�رائيل، وأليش�ع نبي�اً  وأمر الرب إيليا أن يمس�ح ي�اهو ب�ن

ليتسلم الخدمة من بعده، ولكن الغريب أن الرب أمره أن يمسح حزائيل ملكاً على 

، قضيب حزائيل ولكن الرب قصد أن يكون - وهم شعب أممي ال يعبد هللا -أرام 

 ).۸مل ۲(الغضب اإللهي، ليعاقب بني إسرائيل الذين عبدوا األوثان 

  هللا إيليا أن�ه س�اهر عل�ى كلمت�ه وعل�ى ش�عبه، فق�د ظ�ن إيلي�ا أن�ه وهكذا طمأن

الشخص الوحيد الذي يعبد هللا وأنه سيلقى حتفه بسبب ذلك، ولكن هللا طمأن�ه أن�ه 

ص�احب الس�لطان عل�ى األرض كله�ا، إس��رائيل واألم�م ب�ين يدي�ه ي�وجههم كيفم��ا 

 .شاء، وكل العالم في قبضة يده يحقق به مقاصده الصالحة

 ا ن�رى تن�وع الوس�ائل الت�ي يس�تخدمها هللا لتحقي�ق مقاص�ده ف�ي عالمن�ا، وهكذ

فكل واحد من الثالثة الذين ُمسحوا بيد إيلي�ا يختل�ف ع�ن اآلخ�ر، ولك�ن ك�ل م�نهم 

 .سيقوم بالمأمورية الخاصة به لتدمير العبادة الوثنية

ف الذي دمر بيت الملك أخآب الشرير وقض�ى عل�ى عب�ادة فقد كان السي ياهو أما

 شع أحد ــو، لذلك أرســـل أليـاهـسح يـإلى السماء قبل م ف إيلياطِ ـُ وقد اُخت. لبعلا
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 ).۳-۱: ۹مل۲(ليمسح ياهو ملكاً على إسرائيل   األنبياء إلى راموت جلعاد

  فقد كانت الصوت المنخفض الخفيف، فإن معنى كلم�ة  أليشعأما خدمة النبي

 إيلي��ا أن��ه ل��يس وح��ده يخ��اف هللا وف��ي النهاي��ة أخب��ر هللا ،"هللا خالص��ي" أليش��ع 

  .غيره أمناء للرب وال يعبدون البعل ۷۰۰۰ويعبده بل هناك 

   سبعة آالف ركبة لم تسجد للبعل: 

ن م���رت عل���ى الكنيس���ة عص���ور ارت���داد واض���طهادات، حت���ى ظ���ن الكثي���رون أ

م�ن ه�ذه البل�د أو تل�ك، ولعلن�ا ال نحت�اج أن  المسيحية انقرضت أو كادت تنقرض

ف�القرن العش�رون ش�هد  .يراً ف�ي الت�اريخ الق�ديم لن�دلل عل�ى ه�ذا ال�رأينغوص كث

وظ��ن  ،وش��رق أورب��ا) س��ابقاً (اد الس��وفيتي كي��ف اجت��اح الم��د الش��يوعي االتح��

الكثيرون أن هذه الكنائس اندثرت إلى غير رجعة، ووسط هذا الظالم كان إبليس 

لم�اذا تعان�د وتق�ف : "يفتح نيرانه على من يتمسك بإيمانه فيقول له بفحيح األفع�ى

 ". الكل تركوك... لن تستطيع فأنت اآلن وحدك... ضد التيار

  ۷۰۰۰ولكن شكراً للرب الذي ال يترك نفسه بال شاهد، ويحف�ظ دائم�اً لنفس�ه 

وبالفع�ل ) ۱۰۰۰ × ۷( ركبة ل�م تس�جد لس�واه، وه�ذا ال�رقم رم�ز لكم�ال الكم�ال 

، ن مختبئ��اً س��نين طويل��ةع��ادت ه��ذه ال��بالد لحض��ن الكنيس��ة، بع��د أن ظ��ل اإليم��ا

  !!يلحق باالتحاد السوفيتي بدالً من أن يلحق بالكنيسة) سابقاً (وأصبح لقب 

 حتى ولو  -فعلينا مقاومته  ،مهما كان تيار الخطية جارفاً : عزيزي القارئ

د وتـُحسب عَّ السجود للبعل  يكفي ألن يجعلك تـُ  رفضألن مجرد  -بطريقة سلبية 

 .من شعب هللا

 يدعو أليشع للخدمة إيليا* 
فََذَهَب ِمْن ُهنَاَك َوَوَجَد أَلِيَشَع ْبَن َشافَاطَ يَْحُرُث، َواْثنَا َعَشَر فَدَّاَن بَقَ�ٍر قُدَّاَم�هُ، ۱۹

فَتَ�َرَك اْلبَقَ�َر َوَرَك�َض ۲۰. فََمرَّ إِيلِيَّا بِِه َوطَ�َرَح ِرَداَءهُ َعلَْي�هِ . َوُهَو َمَع الثَّانِي َعَشرَ 

��ي َوأَِس��يَر َوَراَءكَ «: ا َوقَ��الَ َوَراَء إِيلِيَّ�� اْذَه��ْب «: فَقَ��اَل لَ��هُ . »َدْعنِ��ي أُقَبِّ��ْل أَبِ��ي َوأُمِّ



 إيليا والطبيعة البشرية* 
 

  67  
 

فََرَج�َع ِم�ْن َوَرائِ�ِه َوأََخ�َذ فَ�دَّاَن بَقَ�ٍر َوَذبََحُهَم�ا، ۲۱» َراِجًعا، ألَنِّ�ي َم�اَذا فََعْل�ُت لَ�َك؟

��عْ  ثُ��مَّ قَ��اَم َوَمَض��ى َوَراَء إِيلِيَّ��ا . َب فَ��أََكلُواَوَس�لََق اللَّْح��َم بِ��أََدَواِت اْلبَقَ��ِر َوأَْعطَ��ى الشَّ

  )۲۱-۱۹: ۱۹مل۱. (َوَكاَن يَْخِدُمهُ 

  ،رجع إيليا م�ن الجب�ل شخص�اً مختلف�اً، فق�د اس�تراح واطم�ئن أن�ه ل�يس وح�ده

وفي طريقه وج�د أليش�ع ال�ذي ك�ان يح�رث . وأن هللا مازال يمسك بمقاليد األمور

وه��و ف��ي الف��دان   –م��ن البق��ر يح��رث ف��داناً  ك��ان ك��ل زوج –اثن��ي عش��ر ف��داناً 

األخير، فمر إيليا به وطرح عليه رداءه وكانت تلك عالمة معروفة لديهم بمعن�ى 

  .أنه يدعوه للخدمة معه

  ،فهم أليشع الدعوة، فترك البق�ر ورك�ض خل�ف إيلي�ا ليس�تأذنه ف�ي وداع أهل�ه

بع��ه وه��و م��ازال فاحت��د علي��ه إيلي��ا وطل��ب من��ه الرج��وع ألن��ه ال يس��تطيع أن يت

 . مشغوالً باألرض واألرضيات

 ليس أحد يضع يده على المحراث وينظ�ر ": وهذا يذكرنا بقول السيد المسيح

ولع�ل إيلي�ا ق�ال ه�ذا لك�ي يؤك�د أن  )٦۲: ۹لو." (إلى الوراء يصلح لملكوت هللا

 الدعوة ليست إلزامية، فال ال يُجبر أحداً عل�ى خدمت�ه، إذاً ليرج�ع أليش�ع ويخت�ار

   . بكامل إرادته وحريته الطريق الذي يبتغيه

  ،وفهم أليشع المقصود، فأي مجد يعادل خدمة هللا والوجود مع رج�ل هللا إيلي�ا

كان أليشع غنياً جداً، وعن�دما رج�ع م�ن وراء إيلي�ا ل�م يفك�ر ف�ي قب�ول ال�دعوة أو 

ي تحرث رفضها، وال في اختيار الوقت للبدء في الخدمة، بل للحال ذبح البقر الت

 . وجعل خشب المحاريث حطباً وقدم طعاماً للشعب

فت�رك ك�ل مال�ه  هكذا أراد أن يصفى كل أموره المادية األرضية ليتفرغ للخدمة،

 .وذهب وراء إيليا ليخدمه بفرح
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  أثار حرباً ضد أخآب ملك ) سوريا(وحدث في تلك األيام، أن بنهدد ملك أرام

ملك��اً آخ��رين وحاص��ر الس��امرة عاص��مة إس��رائيل، وبع��ث  ۳۲إس��رائيل، فجم��ع 

 . ألخآب برسائل مستفزة يريد أن يأخذ نساءه وبنيه الحسان وكل ما له

م يكت�ف به�ذا ب�ل وارتعب أخآب فوافق عل�ى طل�ب بنه�دد المه�ين، ولك�ن بنه�دد ل�

تمادى في استفزازه وأخبره أنه سيرسل رجاله ليفتشوا في السامرة ويأخ�ذوا ك�ل 

 .ما يحسن في أعينهم، فرفض أخآب نظراً لشدة اإلذالل والمهانة

 )۲۱-۱۳: ۲۰مل۱( خآبأوبنهدد الحرب بين * 

 وب�الرغم م�ن ش�رور . وهنا غض�ب بنه�دد وه�دد أخ�آب بأن�ه س�يدمر الس�امرة

اه، ورغ�م أن��ه ل�م يطل��ب ال�رب، إال أن هللا ق��رر أن يعين�ه وينص��ره  أخ�آب وخطاي��

 . لتكون فرصة للتوبة والرجوع لإلله الحقيقي وترك عبادة البعل

  فأرس��ل هللا نبي��اً ألخ��آب يبش��ره أن هللا سينص��ره ف��ي الح��رب، وك��ان األم��ر

ده وفع��الً تم��م هللا وع��. مفاج��أة ألخ��آب إال أن��ه آم��ن بوع��د هللا وص��دق ك��الم النب��ي

 . ملكاً بجيوشهم ۳۲جندي فقط على  ۷۰۰۰وانتصر أخآب ومعه 

  يذكرنا بنفس الرقم الذي قال عنه الرب أنهم ) ۷۰۰۰(ولعل هذا الرقم بالذات

 . لم يسجدوا للبعل، وكأنهم هم الذين انتصروا ألمانتهم وليس لقوتهم

مي�ون أن وعاد النبي فأخبر أخآب أن أرام سيعاود الحرب بعد ع�ام، إذ ظ�ن األرا

أم��ا إذا ح��اربوهم ف��ي ج��يش أخ��آب ألن الح��رب كان��ت عل��ى الجب��ال  رَ َص��هللا نَ 

  !تصرون ألن حرب السهول ليست من تخصص إله إسرائيلسينف السهول 

ج�يش بنه�دد  يشكلونوقبل هللا التحدي وانتصر أخآب ثانية على مائة ألف جندي 

 .الذي هرب ودخل المدينة

 

g     إيليا والمركبة الناريةg 
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 أخآب يعفو عن بنهدد* 

  تأكد بنهدد من الهزيمة، أشار عليه عبيده بمشورة خبيثة، فلبسوا مسوحاً ولما

وذهب��وا ليس��تعطفوا أخ��آب، وانخ��دع أخ��آب بمظه��رهم المت��ذلل وعف��ا ع��ن بنه��دد 

وأطلقه حراً، األم�ر ال�ذي أغض�ب هللا ج�داً، ألن ال�رب ك�ان ق�د أم�ره بقت�ل بنه�دد  

ا يش�كلون خط�راً روحي�اً بسبب تماديه في عبادة األوثان، كما أن األرامي�ين ك�انو

 .وسياسياً على بني إسرائيل بسبب الحروب المتكررة بينهما

  وعجيب أم�ر أخ�آب ال�ذي ل�م ي�تعلم أب�داً أن يطل�ب مش�ورة ال�رب، فأن�ذره هللا

ف��اغتم أخ��آب ج��داً  عل��ى لس��ان نبي��ه أن حيات��ه س��تؤخذ من��ه ب��دالً م��ن حي��اة بنه��دد،

 . احة ألعصابه المتعبةومضى إلى قصره حزيناً يطلب بعض الهدوء والر

 شهوة أخآب* 
َوَح����َدَث بَْع����َد ه�����ِذِه ۱

األُُم������وِر أَنَّ������هُ َك������اَن 

لِنَ����ابُوَت اْليَْزَرِعيلِ����يِّ 

َك����ْرٌم فِ����ي يَْزَرِعي�����َل 

بَِجانِ���ِب قَْص���ِر أَْخ���آَب 

��اِمَرةِ  فََكلَّ��َم ۲. َملِ��ِك السَّ

  :الً ـــأَْخآُب نَابُوَت قَائِ 
بُْس��تَاَن بُقُ��ول، ألَنَّ��هُ قَِري��ٌب بَِجانِ��ِب بَْيتِ��ي، فَأُْعِطيَ��َك  أَْعِطنِ��ي َكْرَم��َك فَيَُك��وَن لِ��ي«

�ةً  .ِعَوَضهُ َكْرًما أَْحَسَن ِمْنهُ  فَقَ�اَل ۳. »أَْو إَِذا َحُسَن فِ�ي َعْينَْي�َك أَْعطَْيتُ�َك ثََمنَ�هُ فِضَّ

بِّ أَْن أُْعِطيَ��َك ِمي��َراَث آبَ��«: نَ��ابُوُت ألَْخ��آبَ  فَ��َدَخَل ٤. »ائِيَحاَش��ا لِ��ي ِم��ْن قِبَ��ِل ال��رَّ

: أَْخآُب بَْيتَهُ ُمْكتَئِبًا َمْغُموًما ِمْن أَْجِل اْلَكالَِم الَِّذي َكلََّمهُ بِِه نَابُوُت اْليَْزَرِعيلِيُّ قَائِالً 

َل َوْجَه��هُ َولَ��ْم يَأُْك��ْل . »الَ أُْعِطي��َك ِمي��َراَث آبَ��ائِي« َواْض��طََجَع َعلَ��ى َس��ِريِرِه َوَح��وَّ

 )٤-۱: ۲۱مل۱( .ُخْبًزا
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  عندما يشعر بعض الناس بالتوتر أو الضيق، ف�إنهم يبحث�ون ع�ن الراح�ة م�ن

خالل شراء ما قد يدخل البهجة على نفوس�هم، وهك�ذا فع�ل أخ�آب لع�ل المقتني�ات 

 !  الجديدة تجعله ينسى تهديد الرب ووعيده

 رغ��م أم��الك أخ��آب الواس��عة، إال أن��ه اش��تهى الك��رم الص��غير ال��ذي لن��ابوت و

ليه أن يش�تريه أو يعطي�ه كرم�اً آخ�ر عوض�اَ عن�ه، ولك�ن ن�ابوت جاره فعرض ع

 )۲۹-۲۳: ۲٥ال. (بائهآرفض ألنه ال يجوز حسب الشريعة أن يبيع ميراث 

 س�ريره ن�ام ف�ي حزن أخآب بسبب رفض ن�ابوت ورج�ع إل�ى بيت�ه مغموم�اً، ف

تمام��اً ك��م يفع��ل األطف��ال . مح��والً وجه��ه إل��ى الح��ائط ورف��ض أن يأك��ل خب��زاً 

 !عندما يُرفض لهم طلب الغاضبون

   ال تشته ما لقريبك: 

ش��خص بعي��د ع��ن هللا ال يمك��ن أن يش��بع م��ن  ك��لالع��ين ال تش��بع م��ن النظ��ر، و

 . يعطش أكثرمن يشربه  اً مالح ممتلكات العالم، ألن كل ما في األرض يشبه ماءً 

  ألن مساحة كرم نابوت ضئيلة ج�داً إذا صغيرة كانت رغبة أخآبورغم أن ،

ت بقصور أخآب وحدائقها، إال أن عجزه عن تحقيقها أص�ابه بمزي�د م�ن ما قورن

 !!!دون ذلك الكرم الصغير ال معنى  بحياته ب حتى رأى أن االكتئاب

 ن�ور عن�ه عملة فضية صغيرة م�ن عين�ه فإنه�ا تحج�ب  لشخصعندما يقرب ا

فلنحذر . الشمس، وعندما يشتهي اإلنسان شهوة شريرة فإنها تحجب عنه نور هللا

 !كوالمل�ه�ي كفيل�ة أن تض�يع الجمي�ع، حت�ى فمهما ص�غرت  من الشهوة الخاطئة

 )۸: ۲يون. (اَلَِّذيَن يَُراُعوَن أَبَاِطيَل َكاِذبَةً يَْتُرُكوَن نِْعَمتَُهمْ 
   ميراث آبائي: 

ولق�د . عن�ه ب�ديالً  ىيرض� البائ�ه آلمي�راث كنظر نابوت إلى كرمه نظرة التق�دير 

وهن�اك م�ن دفع�وا دم�اءهم . لتمسكه بميراث م�ادي يفن�ى دفع المسكين حياته ثمناً 

باء من اإليمان يصل سالماً بين أيدينا اليوم ويا ل�ه م�ن مي�راث ليجعلوا ميراث اآل

 .ثمين  ال يفنى وال يتدنس وال يضمحل



 إيليا والمركبة النارية* 
 

  71  
 

  هل ننظر لميراثنا الروحي بعين االعتبار أم أننا نتهاون به وال نعرف قيمته؟

 اً لألجيال القادمة أم أن هذا الموضوع ال يشغلنا؟سالم هليصتو ىعل حرصهل ن

 المؤامرة الشريرة* 
 »لَِماَذا ُروُحَك ُمْكتَئِبَةٌ َوالَ تَأُْكُل ُخْبًزا؟«: فََدَخلَْت إِلَْيِه إِيَزابَُل اْمَرأَتُهُ َوقَالَْت لَهُ ٥

�ٍة، : هُ ألَنِّ�ي َكلَّْم�ُت نَ�ابُوَت اْليَْزَرِعيلِ�يَّ َوقُْل�ُت لَ�«: فَقَاَل لََه�ا٦  أَْعِطنِ�ي َكْرَم�َك بِفِضَّ

 . »الَ أُْعِطيَك َكْرِمي: َوإَِذا ِشْئَت أَْعطَْيتَُك َكْرًما ِعَوَضهُ، فَقَالَ 

أَنَ�ا . أَأَْنَت اآلَن تَْحُكُم َعلَى إِْسَرائِيَل؟ قُْم ُكْل ُخْبًزا َوْليَِطْب قَْلبُكَ «: فَقَالَْت لَهُ إِيَزابَلُ 

 . »اْليَْزَرِعيلِيِّ  أُْعِطيَك َكْرَم نَابُوتَ 
�يُوِخ ۸ َسائَِل إِلَ�ى الشُّ ثُمَّ َكتَبَْت َرَسائَِل بِاْسِم أَْخآَب، َوَختََمْتَها بَِخاتِِمِه، َوأَْرَسلَِت الرَّ

َس�ائِِل تَقُ�ولُ ۹. َواألَْشَراِف الَِّذيَن فِي َمِدينَتِِه السَّاِكنِيَن َم�َع نَ�ابُوتَ  : َوَكتَبَ�ْت فِ�ي الرَّ

�ْعبِ نَاُدوا بِصَ « َوأَْجلُِس�وا َرُجلَ�ْيِن ِم�ْن بَنِ�ي ۱۰. ْوٍم؟ َوأَْجلُِسوا نَابُوَت فِي َرْأِس الشَّ

ْفَت َعلَ��ى هللاِ َوَعلَ��ى اْلَملِ��كِ : بَلِيََّع��اَل تَُجاَه��هُ لِيَْش��َهَدا قَ��ائِلَْينِ  ثُ��مَّ أَْخِرُج��وهُ . قَ��ْد َج��دَّ

 )۱۰-٥: ۲۱مل۱( .»َواْرُجُموهُ فَيَُموتَ 

 إيزابل مجرد ملكة شريرة ب�ل ه�ي رم�ز الش�ر نفس�ه، فبع�د  ال يمكن أن نعتبر

غتص��اب ك��رم أن س��خرت م��ن ض��عف زوجه��ا  وض��عت الخط��ة ح��االً، ل��يس ال

فقط بل الغتصاب حياته كلها، وحتى ال يكون له وري�ث ف�المؤامرة يج�ب نابوت 

وَت أَلَْم أََر أَْمًسا َدَم نَ�ابُ ": كما نفهم ضمنا من كالم الرب -أن تشمل أوالده أيضاً 

بُّ  وهكذا يصبح ميراثه من نص�يب المل�ك . )۲٦: ۹مل۲( "َوِدَماَء بَنِيِه يَقُوُل الرَّ

 !شرعاً وقانوناً 

 ألبس�ت مكي�دتها ثوب�اً م�ن الت�دين الك�اذب فأرس�لت إل�ى  لكي تحبك الم�ؤامرةو

شيوخ المدينة لتجعل المحاكمة قانونية وأمرتهم أن ينادوا بص�وم واعتك�اف ك�أن 

ق��د اقت��رف إثم��اً فظيع��اً يس��توجب الص��وم  همح��دث أو ك��أن أح��دأم��راً عظيم��اً ق��د 

وأمرت بأن يجلسوا ! والتذلل من جميع الشعب لكي يستدروا مراحم هللا ومغفرته

أن�ه ) حس�ب الش�ريعة( نابوت في مقدمة الش�عب كم�تهم وأن يش�هد علي�ه رج�الن 
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فق�د أم�ر ) ۱۷-۱۰: ۲٤ال(ال�رجم  جدف عل�ى هللا والمل�ك وه�ي جريم�ة عقوبته�ا

 )۲۸: ۲۲خر( "كعبِ ئيساً في شَ ن رَ لعَ وال تَ  ،هللا بْ سِّ ال تَ "لرب في شريعته ا

 يتكلمون بالصالحات وه�م أش�رار ف .وكم من جرائم يرتكبها الناس باسم الدين

 ويحبكون مؤامراتهم ُمدَّعين الغيرة على مجد هللا وعلى كلمته المقدســــــــة وهم

 ).٥: ۳تي۲. (هاتَ وَّ ون قُ رُ نكِ م مُ هُ نَ كِ ى ولَ وَ قْ التَ  ةُ ورَ صُ  مْ هُ لَ  أبعد ما يكون عنها، 

  هكذا فعلت إيزابل الشريرة، فأمرت بعقد محاكمة زائفة مظهرها الغيرة على

والعجيب أن أخآب زوجها الذي عفا . اسم هللا والشريعة لتحكم على إنسان بريء

 -)۳٤ :۲۰م�ل۱(م�ه م�ع أن ال�رب ك�ان ق�د حرَّ  -ال�وثني وأطلق�ه ح�راً عن بنهدد 

  !نسان بريء من بني جنسه ومن رعيتهإ نراه اآلن يوافق على إهدار دم

 موت نابوت* 

يُوُخ َواألَْشَراُف السَّاِكنُوَن فِي َمِدينَتِِه، َكَما أَْرَسلَْت إِلَْيِهْم  فَفََعَل ِرَجاُل َمِدينَتِِه، الشُّ

َس��ائِِل الَّتِ��ي أَ  فَنَ��اَدْوا بَِص��ْوٍم ۱۲. ْرَس��لَْتَها إِلَ��ْيِهمْ إِيَزابَ��ُل، َكَم��ا ُه��َو َمْكتُ��وٌب فِ��ي الرَّ

��ْعبِ  َوأَتَ��ى َرُج��الَِن ِم��ْن بَنِ��ي بَلِيََّع��اَل َوَجلََس��ا ۱۳. َوأَْجلَُس��وا نَ��ابُوَت فِ��ي َرْأِس الشَّ

�ْعِب قَ�ائِلَْينِ  قَ�ْد َج�دََّف نَ�ابُوُت «: تَُجاَههُ، َوَشِهَد َرُجالَ بِليََّعاَل َعلَى نَابُوَت أََماَم الشَّ

. فَ��أَْخَرُجوهُ َخ��اِرَج اْلَمِدينَ��ِة َوَرَجُم��وهُ بِِحَج��اَرٍة فََم��اتَ . »ى هللاِ َوَعلَ��ى اْلَملِ��كِ َعلَ��
ا َسِمَعْت إِيَزابَ�ُل ۱٥. »قَْد ُرِجَم نَابُوُت َوَماتَ «: َوأَْرَسلُوا إِلَى إِيَزابََل يَقُولُونَ ۱٤ َولَمَّ

                    قُ�ْم ِرْث َك�ْرَم نَ�ابُوَت اْليَْزَرِعيلِ�يِّ «: ُل ألَْخآبَ أَنَّ نَابُوَت قَْد ُرِجَم َوَماَت، قَالَْت إِيَزابَ 

���ٍة، ألَنَّ نَ���ابُوَت لَ���ْيَس َحيًّ���ا بَ���ْل ُه���َو َمْي���تٌ  الَّ���ِذي أَبَ���ى           .»أَْن يُْعِطيَ���َك إِيَّ���اهُ بِفِضَّ
ا َسِمَع أَْخ�آُب أَنَّ نَ�ابُوَت قَ�ْد َم�اَت، قَ�اَم لِيَْن�ِزَل ۱٦ إِلَ�ى َك�ْرِم نَ�ابُوَت اْليَْزَرِعيلِ�يِّ َولَمَّ

 )۱٦-۱۱: ۲۱مل۱( .لِيَِرثَهُ 

  ،ماتت ض�مائر ش�يوخ المدين�ة وجبن�وا أم�ام أوام�ر الطاغي�ة الش�ريرة إيزاب�ل

فنفذوا جميع ما أمرت به، وسدوا آذانهم عن سماع دفاع المظلوم الذين يثقون في 

الحك�م ك�ان ق�د ص�در قب�ل  براءته، وف�ي النهاي�ة حكم�وا علي�ه ب�الرجم ظلم�اً، ألن
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ض�حية مط�امع مل�ك ش�رير ) ۲٦: ۹م�ل۲(ومات الرجل وبنوه ! المحاكمة أصالً 

 .بن شهود أشرار وقضاة أكثر شراً ومؤامرة ملكة أثيمة وجُ 

  مسكين أنت يا ن�ابوت، ربم�ا تك�ون

قص��تك م��ن أبش��ع قص��ص الظل��م الت��ي 

فن��ابوت ك��ان . ذكره��ا ال��وحي المق��دس

بسببها، وإن بريئاً من التهمة التي رجم 

كان بالقطع مذنباً في خطايا أخرى مثل 

 .سائر البشر
 

 رجم نابوت وموته ظلماً 

  َم�ن أما الظلم الذي ل�م تعرف�ه األرض ق�بالً وال بع�داً، فه�و ذاك ال�ذي تجرع�ه

، رغم أن قضاته هيرودس وبيالطس ظـُلَِم فلم يفتح فاه ثم سيق إلى الذبح كشاة

وص�لبوه، لتك�ون قص�ته ع�زاًء لك�ل مظل�وم فيحم�ل حكما ببراءته، ولكنهم جلدوه 

 .  صليبه بشكر وينتظر القيامة عقب الصليب

وبينما حاولت زوجة بيالطس أن تنقذ السيد المسيح، كانت إيزاب�ل زوج�ة أخ�آب 

 . هي المدبرة للجريمة والمحرضة للقضاة على رجم نابوت

 وا رض��اهالم��ا م��ات ن��ابوت وبن��وه، أرس��ل الش��يوخ يبش��رونها بموت��ه لين��ال .

وسرت الملكة للنبأ وطلبت من زوجها أن يقوم ويضع يده على الكرم ألنه أصبح 

الوارث الوحيد له، ورضي الملك بهذا الكسب الحرام، ولكن هل يرضى هللا بكل 

ه��ل ينتص��ر ! أيت��رك ه��ذه ال��دماء البريئ��ة ت��ـُُ◌هرق دون أن يت��دخل؟! ه��ذا الظل��م؟

ظالم إلى حين، ولكن ليست هذه هي نهاية كال فال قد يترك ال! الشر على الخير؟

 .  القصة، فالبد من عقاب رادع للظلم وهذا ما سوف نكتشفه من بقية األحداث

   ُـــلم ـالظ: 
قد ال يعرف مرارة الظلم إال من ذاقه فعالً، وه�و ب�القطع أكث�ر م�رارة م�ن العلق�م 

أن هللا الب�د أن ومن يقرأ قصة نابوت ألول مرة قد يتوقع . ب به المثلضرَ الذي يُ 

لينقذ ذلك البريء، أو تحدث معه معجزة كتلك  -ولو في اللحظة األخيرة -يتدخل 
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التي أنقذت الفتية من أتون نبوخذ نصر، أو بط�رس م�ن س�يف هي�رودس، ولك�ن 

  .وانهالت الحجارة على رؤوس األبرياء !المعجزة لم تحدث

الب�د أن تس�تكمل بتوض�يح  وإذا كان هللا ع�ادالً وال يرض�ى ب�الظلم، فه�ذه الحقيق�ة

 .هام، وهو أن العدل قد ال يستكمل مجراه هنا على األرض

  خي�ر نم��وذج عل�ى ه��ذا الك��الم، ) ۳۱-۱۹: ۱٦ل��و(ولع�ل مث��ل الغن�ي ولع��ازر

فالمثل يتكون ثالثة عشر عدداً، ثالثة أع�داد فق�ط تب�ين م�دى الظل�م عل�ى األرض 

  .في السماءوالعشرة اآلخرين تستكمل صورة العدل اإللهي هناك 

 ف��الظلم وإن ط��ال إال أن  ،ف��إن كن��ت مظلوم��اً ي��ا عزي��زي الق��ارئ، ف��ال تكتئ��ب

عمره قصير، والظالم عقابه عسير جداً ليس في السماء فقط بل ربما ينال بعض�اً 

 .من عقابه هنا أيضاً على األرض

  والطغاة على مدار التاريخ يتفقون في صفات رديئة وخبيثة، أحدها ه�و أنه�م

ون للبريء تهمة ال عالقة لها بالسبب الحقيقي الذي يودون أن يتخلصوا من�ه يلفق

ول�يس ألن�ه رف�ض أن يبي�ع مي�راث آبائ�ه  ،بسببه، فن�ابوت ُرِج�ـِم بتهم�ة التج�ديف

عطى الجزي�ة لقيص�ر ويجع�ل نفس�ه ملك�اً، ـُ للملك، ويسوع صـُلب ألنه يمن�ع أن ت�

لرس�ل والمبش�رون أدين�وا وليس ألنه يفضح زيف وري�اء الكهن�ة والفريس�يين، وا

 . بتهم سياسية بعيدة كل البعد عن الحقيقة

وال��تهم الملفق��ة س��الح ش��يطاني ف��ي ي��د الطغ��اة، وش��هود ال��زور أم��رهم س��هل، 

 يجد القضية محبوكة بدق�ة ف�ال يمل�ك إال إدان�ة الم�تهم  -إن كان عادالً  -والقاضي 

 .   أما لو كان مشتركاً في المؤامرة فالتلفيق يكون أيسر
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 لقاء إيليا بأخآب* 
بِّ إِلَ��ى إِيلِيَّ��ا ۱۷ فََك��اَن َك��الَُم ال��رَّ

قُ���ِم اْن���ِزْل «۱۸: التِّْش���بِيِّ قَ���ائِالً 

لِلِقَ����اِء أَْخ����آَب َملِ����ِك إِْس����َرائِيَل 

�اِمَرةِ  ُه��َوَذا ُه��َو . الَّ�ِذي فِ��ي السَّ

فِي َكْرِم نَابُوَت الَِّذي نََزَل إِلَْي�ِه 

هَك��َذا : ْم��هُ قَ��ائِالً َوَكلِّ ۱۹. لِيَِرثَ��هُ 

بُّ  َه�ْل قَتَْل�َت َوَوِرْث�َت : قَاَل ال�رَّ

 )۱۹-۱۷: ۲۱مل۱( أَْيًضا؟

 
 

 
 إيليا يقابل أخآب في كرم نابوت

  س�ل  ه أرخطيئة بش�عة ج�داً ف�ي عين�ي ال�رب، حت�ى أن� -وما زال  -كان الظلم

 .إيليا النبي العظيم بنفسه ليبلغه توبيخ الرب وعقابه له ولكل بيته

ال نعلم شيئاً عن إيليا في تلك الفترة الماض�ية، فق�د اختف�ى م�ن مس�رح األح�داث و

 . بعدما مسح أليشع نبياً، واآلن يظهر ثانية لينفذ األمر اإللهي

  وال ش�ك أن إيلي�ا ق�د انتابت�ه مش�اعر متض��اربة وه�و يخط�و بأق�دام ثابت�ة نح��و

ها هي األعوام ق�د قصر إيزابل، التي توعدته منذ سنوات أنه سيموت في الغد، و

وتمنى لو عاد به !!) بل إن إيليا ما زال حيا حتى يومنا هذا. (توالت وهو لم يمت

 .   الزمن للوراء ليواجه إيزابل بعد ذبح أنبياء البعل بدالً من هروبه المهين

  ذهب إيليا لمقابلة أخآب في نفس الك�رم ال�ذي اغتص�به، ليك�ون ه�و رج�ل هللا

:               والتق���ى ب���ه إيلي���ا هن���اك ليق���ول ل���ه .وق���ع الجريم���ةال���ذي يض���بط مجرم���اً ف���ي م

 ). ۱۹:  ۲۱مل ۱" ( َهْل قَتَْلَت َوَوِرْثَت أَْيًضا؟ "

  عجيب أمر الخطي�ة، فقب�ل إتمامه�ا تب�دو كثم�رة حل�وة ش�هية ال تس�تقيم الحي�اة

وأن . دونها، أما بعد إتمامها فيكتشف الخاطئ أنه ق�د ابتل�ع س�ماً ال يج�د ل�ه ترياق�اً 

الكرم الذي كان يظنه سيدخل البهجة على حياته المضطربة، ق�د أض�حت ظالل�ه 
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قف�ص االته�ام ال�ذي  ه�و ظالماً وعناقيده علقماً، والكرم الذي كان يش�تهيه أص�بح

 . يقف فيه ليسمع الحكم الصادر ضده من فم القدير

 معلناً عن دينونة  هللا جيل  جيالً بعدنه نفس الصوت يتكرر إ: 

 ).۱۱: ۳تك " (لت من الشجرة التي قلت لك أن ال تأكل منها؟هل أك"

 ).۹:  ٤تك " (أين هابيل أخوك؟"

 ).۱٥ -۱: ۱۲صم ۲" (أنت هو الرجل: "أو كما قال ناثان النبي  لداود

 .)۱۹: ۲۱مل۱(" هل قتلت وورثت أيضا؟"  :أو كما قال إيليا ألخآب

 م��ا بينهم��ا م��ن تش��ابه والمقارن��ة ب��ين قص��تي أخ��آب وداود غني��ة بالت��أمالت ل

وتن���اقض، فكالهم���ا مل���ك طم���ع فيم���ا لج���اره البس���يط، ه���ذا طم���ع ف���ي زوجت���ه،                 

وذاك طمع في كرمه، وكالهما قتل جاره بحيلة ماكرة ليستولي على م�ا اش�تهاه، 

وكالهما لم يتب إال بعد أن أرسل له هللا نبيا ليبكته، وإلى هذا الحد فالتشابه كبير، 

 .ئ كل يومفكلنا نخط

   ،لكن التناقض يظهر في رد الفعل، فالبار هو من يخطئ فيتوب توبة صادقة

 .والفاجر هو من يخطئ فيعاند وإن تاب فتوبته زائفة

دون مكابرة، وندم م�ن قلب�ه حت�ى قب�ل  النبي فقد اعترف داود بخطيئته أمام ناثان

 ل�م يتذمـ�ـر ب�ل أن يعلن ناثان التأديب ال�ذي س�يحل ب�ه، وعن�دما ع�رف حكـ�ـم هللا

ـل تأديب القدير ط�وال العش�رين عام�اً المتبقي�ة م�ن حيات�ه بش�كر دون تب�رم . تقبــَّ

نجد أخآب يصف إيليا بالعدو، وال يق�دم التوب�ة إال خوف�اً م�ن العق�اب  وفي المقابل

  .  وتأجيال له، وكانت توبته وقتية زائفة كما سنرى فيما بعد

 قضاء هللا العادل* 

ي؟«: ُب ِإليلِيَّافَقَاَل أَْخآ  » َهْل َوَجْدتَنِي يَا َعُدوِّ

بِّ «: فَقَ��الَ  ��رِّ فِ��ي َعْينَ��ِي ال��رَّ هأَنَ��َذا ۲۱. قَ��ْد َوَج��ْدتَُك ألَنَّ��َك قَ��ْد بِْع��َت نَْفَس��َك لَِعَم��ِل الشَّ

ا، َوأُبِيُد نَْسلََك، َوأَْقطَُع ألَْخآَب ُكلَّ بَائٍِل بَِح�ائٍِط َوَمْحُج�و ٍز َوُمْطلَ�ق أَْجلُِب َعلَْيَك َشّرً

 َكبَْي��ِت يَُرْبَع��اَم ْب��ِن نَبَ��اطَ، َوَكبَْي��ِت بَْعَش��ا ْب��ِن أَِخيَّ��ا، َوأَْجَع��ُل بَْيتَ��كَ ۲۲. فِ��ي إِْس��َرائِيلَ 
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ألَْجِل اِإلَغاظَِة الَّتِي أََغْظتَنِي، َولَِجْعلِ�َك  )ملكان سابقان عاقبهما الرب لشرورهما(

إِنَّ اْلِك��الََب تَأُْك��ُل «: بُّ َع��ْن إِيَزابَ��َل أَْيًض��ا قَ��ائِالً َوتََكلَّ��َم ال��رَّ ۲۳. »إِْس��َرائِيَل يُْخِط��ئُ 

َمْن َماَت ألَْخآَب فِي اْلَمِدينَِة تَأُْكلُ�هُ اْلِك�الَُب، َوَم�ْن ۲٤. إِيَزابََل ِعْنَد ِمْتَرَسِة يَْزَرِعيلَ 

َماءِ   )۲٤-۲۰: ۲۱مل۱( .»َماَت فِي اْلَحْقِل تَأُْكلُهُ طُيُوُر السَّ

  أن ي�تهم أخ�اب إيلي�ا أن�ه ع�دو ألن�ه يوبخ�ه عل�ى أخطائ�ه ويكلم�ه ومن الم�ؤلم

وهك��ذا يس��تاء ال��بعض م��ن الخ��دام األمن��اء واألص��دقاء المخلص��ين ال��ذين . ب��الحق

يبكتونهم على خطاياهم وينصحونهم بالتوبة، بينما يرحبون ب�المتملقين المن�افقين  

، َوَغاشَّةٌ هِ " مع أنه   ).٦:۲۷أم ("  َي قُْبالَُت اْلَعُدوِّ أَِمينَةٌ ِهَي ُجُروُح اْلُمِحبِّ

 بِّ " : وأجابه إيليا "  قَْد َوَجْدتَُك ألَنََّك قَْد بِْعَت نَْفَسَك لَِعَمِل الشَّرِّ فِي َعْينَ�ِي ال�رَّ

ألن اإلنس��ان الش��رير ال��ذي يتباع��د ع��ن طري��ق ال��رب ين��زع نفس��ه م��ن بنوت��ه ل 

ُك��لَّ َم��ْن يَْعَم��ُل  "ت��ه، ألن ويس��لم ذات��ه للش��يطان ليص��بح أس��يراً ل��ه وعب��داً لخطي

، وبيعه نفسه لعمل الشر يعني أيض�اً أن )۳٤: ۸يو" (. اْلَخِطيَّةَ ُهَو َعْبٌد لِْلَخِطيَّةِ 

ضميره قد مات وأص�بح مس�تبيحاً مس�تهتراً مس�لماً ذات�ه له�واه يعم�ل الش�ر ب�دون 

 .حساب وبدون مباالة فأصبح عمل الشر هو الشيء الطبيعي المالزم له

 فم�ن  غه إيليا قضاء الرب على بيته ونسله وعلى إيزاب�ل الش�ريرة أيض�اً،وأبل

يموت له تأكله الكالب أو طيور السماء، فيكون موتهم بال كرام�ة وال جن�ازة وال 

 . يهتم بدفنهم أحد، وقد تم كالم هللا حرفياً كما سنرى فيما بعد

 ملخص حياة أخاب* 
، الَّ�ِذي أَْغَوْت�هُ َولَْم يَُكْن َكأَْخ�آَب الَّ�ِذي بَ�اَع ۲٥ بِّ �رِّ فِ�ي َعْينَ�ِي ال�رَّ نَْفَس�هُ لَِعَم�ِل الشَّ

َوَرِج���َس ِج���ّدًا بَِذَهابِ���ِه َوَراَء األَْص���نَاِم َحَس���َب ُك���لِّ َم���ا فََع���َل ۲٦. إِيَزابَ���ُل اْمَرأَتُ���هُ 

بُّ ِمْن أََماِم بَنِي إِْسَرائِيلَ   )۲٦ -۲٥: ۲۱مل۱( .األَُموِريُّوَن الَِّذيَن طََرَدُهُم الرَّ

 رات ليلـ��ـخص به��ا حي��اة أخ��آب  ول��م يج��د ال��وحي المق��دس أبل��غ م��ن ه��ذه العب��ا

ب��اع نفس��ه للش��ر وعب��ادة األص��نام، وق��د وض��ع ه��ذا الملخ��ص القص��ير هن��ا  ال��ذي
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ليخبرنا الرب أنه بكثرة رحمته سيقبل توبت�ه الوقتي�ة رغ�م علم�ه بماض�يه  بالذات

 . األسود

 ندم أخآب* 
ا َسِمَع أَْخآُب ۲۷ َعلَ�ى  )مالب�س خش�نة( ه�َذا اْلَك�الََم، َش�قَّ ثِيَابَ�هُ َوَجَع�َل ِمْس�ًحاَولَمَّ

بِّ إِلَ�ى إِيلِيَّ�ا ۲۸. َجَسِدِه، َوَصاَم َواْضطََجَع بِاْلِمْسِح َوَمَشى بُِسُكوتٍ  فََك�اَن َك�الَُم ال�رَّ

ْج�ِل أَنَّ�هُ قَ�ِد اتََّض�َع َهْل َرأَْيَت َكْيَف اتََّضَع أَْخ�آُب أََم�اِمي؟ فَِم�ْن أَ «۲۹: التِّْشبِيِّ قَائِالً 

��رَّ فِ��ي أَيَّاِم��ِه، بَ��ْل فِ��ي أَيَّ��اِم اْبنِ��هِ  ��رَّ َعلَ��ى بَْيتِ��هِ  أََم��اِمي الَ أَْجلِ��ُب الشَّ  .»أَْجلِ��ُب الشَّ

 )۲۹-۲۷: ۲۱مل۱(

   مالب�س خش�نة م�ن الخ�يش(اتضع أخ�آب ون�دم وش�ق ثياب�ه ول�بس المس�وح (

وربم�ا ل�م يك�ن ه�ذا حزن�اً عل�ى ، ل�م تس�تمر لألسف نت هذه بداية توبة ولكنهاوكا

وم�ا ألط�ف هللا . الخطية بق�در م�ا ه�و خ�وف م�ن عق�اب هللا الص�ارم ال�ذي س�يلقاه

  !حتى كلم إيليا مؤجالً العقوبة وأشد حنانه، فما أن رأى مؤشرات توبة أخآب

  ،إن الرب برحمته الواسعة يتلمس أي عالمة لتوبة الخاطئ فيعامله بالرحم�ة

 . وتذللـه، فهو ال يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحياوقد قبل اتضاع أخآب 

ولكنن�ا لغباوتن�ا نتزاي�د ف�ي الش�ر حت�ى . ال يكف عن نداء التوبة! يا لطول أناة هللا

 .نمأل كأس غضب هللا فنجلب على أنفسنا دينونته العادلة

 مع يهوشافاط ملك يهوذا ملك إسرائيل تحالف أخآب* 

 �وك إس�رائيل ومل�وك يه�وذا، ولك�ن ف�ي ه�ذه كان هناك ع�داء ت�اريخي ب�ين مل

ج ابنه وَّ الفترة تحالف يهوشافاط ملك يهوذا مع أخآب ملك إسرائيل، وصاهره فزَ 

 )۸مل۲. (عثليا ابنة أخآبمن  يهورام 

  مخالف�اً أم�ر       -ال�ذي أبق�ى أخ�آب عل�ى حيات�ه ) س�وريا(وكان بنه�دد مل�ك أرام

مدن إسرائيل المغتصبة، وقرر أخ�آب قد أخذ يماطل في تنفيذ وعوده برد  -الرب

 .أن يشن حرباً على بنهدد، وسأل صهره يهوشافاط أن يسانده
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وغني عن الذكر أن توبة أخآب الزائفة لم تدم إال أيام قالئ�ل، ع�اد بع�دها لس�يرته 

 .وها هو يورط نسيبه التقي في حرب لم يأمر بها الرب ،الرديئة

 األنبياء الكذبة* 

  ًمستقيماً يخ�اف ال�رب، ول�ذلك طل�ب م�ن أخ�آب أن يس�أل  كان يهوشافاط ملكا

م�ن األنبي��اء الكذب�ة ال��ذين  ٤۰۰أنبي�اء ال��رب ليعرفوهم�ا مش��يئة هللا، ف�دعا أخ��آب 

اعتادوا أن يستشـِّفوا رغبة الملك ويدَّعوا أن هذه هي مشيئة هللا، ولكن يهوشافاط 

، ف�أتوا بنب�ي !"ه؟أال يوج�د نب�ي لل�رب لنس�أل: "لم يقتنع بكالمهم فعاد يسأل أخآب

الذي كان أخآب يبغضه، ألنه ص�ادق وال يتملق�ه، فح�ذره  "ميخا بن يملة"وهو 

من تلك الحرب الخاسرة، إال أن أخآب ض�رب بكالم�ه ع�رض الح�ائط، ب�ل أم�ر 

بسجنه، وقرر أن يدخل الحرب متنكراً حتى ال يعرفوه، ويترك يهوشافاط بثياب�ه 

 .ن الموتالملكية، وظن بتلك الحيلة أنه سينجو م

 أخآب يحارب متنكراً * 

  ودارت رحى الحرب، وأمر بنهدد جنوده أال يقتلوا أحداً سوى أخآب ألنه هو

ورأى الجنود يهوشافاط في ثيابه الملكية فظن�وه أخ�آب . المتسبب في هذه الحرب

وأحاطوا به ليقتلوه، فصرخ إلى الرب معلناً أنه ملك يه�وذا ول�يس مل�ك إس�رائيل 

 .  نجاه الرب من موت محقق فتركوه، وهكذا

  ومعاش��رة األش��رار  جس��يم، لخط��رإن مص��احبة يهوش��افاط ألخ��آب عرض��ته

 .لألخطار الروحية والماديةكثيراً ما تعرض المؤمنين 
 

 

   المعاشرات الردية: 
 

 

 

لق��د ك��ان يهوش��افاط ملك��اً ص��الحاً يخ��اف هللا، ولك��ن النقط��ة الس��وداء الوحي��دة ف��ي 

خآب ملك إسرائيل الشرير، فقد زوج يهورام ابن�ه م�ن حياته، كانت مصاهرته أل

وكان�ت ه�ذه المص�اهرة وب�االً ! فكي�ف يتف�ق الن�ور م�ع الظلم�ة؟. عثليا ابنة أخآب
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على يهوشافاط ومملكة يهوذا، فقد جامل صهره ودخل ف�ي ح�رب ك�اد يفق�د فيه�ا 

 .حياته فيها لوال معونة هللا وحمايته

 �افاط مل�ك يه�وذا وت�ولي يه�ورام ابن�ه وجاءت الطامة الكبرى بعد موت يهوش

الع��رش، فق��د تس��ببت زوجت��ه عثلي��ا ابن��ة أخ��آب ف��ي نش��ر عب��ادة البع��ل ف��ي مملك��ة 

يهوذا، وزاغت المملكة كلها من وراء الرب بسببها، وهك�ذا تس�ببت ثم�رة واح�دة 

 ).مملكة يهوذا(في إفساد سلة ثمار سليمة ) عثليا(معطوبة 

 الَ تَُكونُ�وا تَْح�َت ": ن قول بولس الرس�ولفلنحذر من خلطة األشرار، متذكري

نِي��ٍر َم��َع َغْي��ِر اْلُم��ْؤِمنِيَن، ألَنَّ��هُ أَيَّ��ةُ ِخْلطَ��ٍة لِْلبِ��رِّ َواِإلْث��ِم؟ َوأَيَّ��ةُ َش��ِرَكٍة لِلنُّ��وِر َم��َع 

ِر َوأَيُّ اتِّفَ���اق لِْلَمِس���يِح َم���َع بَلِيَع���اَل؟ َوأَيُّ نَِص���يٍب لِْلُم���ْؤِمِن َم���َع َغْي���۱٥الظُّْلَم���ِة؟ 

، َكَم�ا ۱٦اْلُمْؤِمِن؟  َوأَيَّةُ ُمَوافَقٍَة لَِهْيَكِل هللاِ َمَع األَْوثَاِن؟ فَإِنَُّكْم أَْنتُْم َهْيَك�ُل هللاِ اْلَح�يِّ

إِنِّي َسأَْسُكُن فِيِهْم َوأَِس�يُر بَْي�نَُهْم، َوأَُك�وُن لَُه�ْم إِلًه�ا، َوُه�ْم يَُكونُ�وَن لِ�ي «:قَاَل هللاُ 

بُّ لِذلَِك اخْ ۱۷. َشْعبًا   )۱۷-۱٤: ٦كو۲( ".ُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم َواْعتَِزلُوا، يَقُوُل الرَّ

  ًوإن كان  .وقصة يهوشافاط ال تختلف كثيراً عن قصة لوط، الذي خسر كثيرا

. كم��ا بن��ار بس��بب س��كناه وس��ط األش��رارش��ديدة بص��عوبة ف��ي النهاي��ة ق��د خل��ص 

أق�وى م�ن الخطي�ة  فاهرب لحياتك من كل شر وشبه شر، وال تستكبر فتظن أن�ك

ِديَّةَ تُْفِسُد األَْخالََق اْلَجيَِّدةَ «بل خف، وتذكر أن   ) ۳۳: ۱٥كو۱( »اْلُمَعاَشَراِت الرَّ

 إصابة أخآب وموته* 
��ٍد َوَض��َرَب َملِ��َك إِْس��َرائِيَل بَ��ْيَن أَْوَص��اِل ۳٤ َوإِنَّ َرُج��الً نَ��َزَع فِ��ي قَْوِس��ِه َغْي��َر ُمتََعمِّ

ْرعِ  . »ُردَّ يََدَك َوأَْخِرْجنِي ِمَن اْلَج�ْيِش ألَنِّ�ي قَ�ْد ُجِرْح�تُ «: يِر َمْرَكبَتِهِ فَقَاَل لُِمدِ . الدِّ
َواْشتَدَّ اْلقِتَاُل فِي ذلَِك اْليَْوِم، َوأُوقَِف اْلَملُِك فِي َمْرَكبَتِِه ُمقَابَِل أََراَم، َوَماَت ِعْنَد ۳٥

نَّ���ةُ ۳٦. َكبَ���ةِ اْلَمَس���اِء، َوَج���َرى َدُم اْلُج���ْرِح إِلَ���ى ِحْض���ِن اْلَمرْ  ص���وت (َوَعبَ���َرِت الرَّ

ُكلُّ َرُجل إِلَى َمِدينَتِِه، َوُكلُّ َرُج�ل «: فِي اْلُجْنِد ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس قَائِالً  )الصياح

���اِمَرةِ ۳۷. »إِلَ���ى أَْرِض���هِ  ���اِمَرةَ فَ���َدفَنُوا اْلَملِ���َك فِ���ي السَّ . فََم���اَت اْلَملِ���ُك َوأُْدِخ���َل السَّ
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�اِمَرِة فَلََحَس�ِت اْلِك�الَُب َدَم�هُ، َوَغَس�لُوا ِس�الََحهُ َوُغِسلَِت الْ ۳۸ . َمْرَكبَةُ فِي بِْرَك�ِة السَّ

بِّ الَِّذي  )۳۸-۳٤: ۲۲مل۱( .تََكلََّم بِهِ   َحَسَب َكالَِم الرَّ

  س��هم ط��ائش انطل��ق ليص��يب أخ��آب المتنك��ر، وينف��ذ ف��ي الف��راغ الص��غير ب��ين

 .الذي تنبأ به كل من إيليا وميخاأجزاء الدرع، تتميماً لحكم هللا العادل 

  إن تـَنـَك��ـُر الخ��اطئ ومحاولت��ه إخف��اء خطيت��ه أو إبع��اد الش��بهة ع��ن نفس��ه ل��ن

ينجيه من غضب الرب وانتقامه، ألنه إن استطاع أن يخ�دع الن�اس فل�ن يس�تطيع 

  .أن يخدع الرب، مهما احتمى بدروع وحصون فلن ينجو من قضاء الرب أبداً 

 )۷: ۱۳۹مز( "ْن ُروِحَك؟ َوِمْن َوْجِهَك أَْيَن أَْهُرُب؟أَْيَن أَْذَهُب مِ "

  وظ�ل أخ��آب ين�زف روي��داً روي�داً ليم��وت موت�اً بطيئ��اً عن�د المس��اء، فانس��حب

الجنود من أرض المعركة، وغس�لوا مركب�ة أخ�آب ف�ي برك�ة الس�امرة، ولحس�ت 

عل�ى الكالب دمه في نفس المكان الذي لحست فيه دم ن�ابوت تتميم�اً لق�ول ال�رب 

 .لسان إيليا النبي

   الذي  يزرعه  اإلنسان  إياه  يحصد  أيضا ً◌  
 

 

هذه القاعدة ليس لها استثناء، فالرب عادل وقضاؤه مستقيم، فقد زرع أخآب شراً 

فحصد مما زرع، قد طال الزمان حقاً ب�ين الجريم�ة والعق�اب، ولك�ن ت�أني هللا ال 

زوجت�ه تأجل�ت عقوبته�ا أعوام�اً  يعني سقوط العقوبة لمن لم يت�ب، ب�ل إن إيزاب�ل

ي�د ي�اهو ب�ن نمش�ي، ال�ذي ق�ام ب�انقالب عس�كري طويلة بعده، لتلق�ى حتفه�ا عل�ي 

وقض��ى عل��ى بي��ت أخ��آب، وعن��د دخول��ه قص��رها أش��ار لخص��يانها فرموه��ا م��ن 

لما جاءوا ليدفنوها لم يجدوا سوى ف ،جثتهاوتنهش الكالب خيل الشباك لتدوسها ال

 )۳۷-۳۰: ۹مل۲. (كالم الرب على فم إيليال اً تتميم بعض العظامالجمجمة و

 يسير في طريق أبيهو أخزيا يتولى العرش* 
�ابَِعةَ َعَش�َرةَ ٥۱ �نَِة السَّ �اِمَرِة فِ�ي السَّ أََخْزيَا ْب�ُن أَْخ�آَب َملَ�َك َعلَ�ى إِْس�َرائِيَل فِ�ي السَّ

��رَّ فِ�ي َعْينَ��ِي ٥۲. َملَ�َك َعلَ��ى إِْس�َرائِيَل َس��نَتَْينِ . لِيَُهوَش�افَاطَ َملِ�ِك يَُه��وَذا َوَعِم�َل الشَّ

�ِه، َوطَِري�ِق يَُرْبَع�اَم ْب�ِن نَبَ�اطَ الَّ�ِذي َجَع�َل  ، َوَساَر فِي طَِريِق أَبِيِه َوطَِريِق أُمِّ بِّ الرَّ
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بَّ إِل�هَ إِْس�َرائِيَل، َحَس�َب ُك�لِّ ٥۳إِْسَرائِيَل يُْخِطُئ،  َوَعبََد اْلبَْعَل َوَسَجَد لَهُ َوأََغاظَ ال�رَّ

 )٥۳-٥۱: ۲۲مل۱( .َعَل أَبُوهُ َما فَ 

  يا له من ملخص مخجل ومشين لملك شاب، لم ي�تعظ مم�ا ح�دث ألبي�ه نتيج�ة

ش��روره، ب��ل س��ار ف��ي نف��س الطري��ق، والوال��دان الش��ريران عث��رة ألوالدهم��ا 

 .ويعطيانهم أسوأ األمثلة، وهكذا أغاظ أخزيا الرب بكل أعماله الشريرة

   القدوة: 

ر تأثيرها على حياتنا وحياة أوالدنا، فهي التي ت�ؤثر عل�ى ما أهم القدوة وما أخط

وم�ا . أجيال قادمة، ولكننا لألسف ال نق�در خطورته�ا وال نوليه�ا االهتم�ام الك�افي

أسوأ القدوة التي قدمها أخآب وإيزاب�ل ألوالدهم�ا، فه�ا ه�و أخزي�ا يت�ولى الع�رش 

حث عن الح�ق م�ع ويعتبر أن الطبيعي أن يسلك كوالديه ولم يكلف نفسه مشقة الب

أن الحق كان جلياً، وق�د س�مع كثي�راً ف�ي ص�باه كي�ف نزل�ت ن�ار هللا م�ن الس�ماء، 

بينم�ا ك�ان البع�ل ع�اجزاً، ولع�ل والدي�ه ب�ذال ك�ل م�ا ف�ي وس�عهما ليقنع�اه أن إيلي�ا 

 . ساحر شرير أو يطمع في الحكم والسيطرة على الشعب

 م األبناء، راقب�وا ك�ل كلم�ة دققوا في سلوككم أما: لذلك نناشد اآلباء واألمهات

 . منكم هويفعلون ما تعلمو كون أهمية ذلك عندما يكبرونبدقة ألنكم ستدر

  ك�ذلك أيه��ا الخ�دام راقب��وا تص�رفاتكم وكالمك��م أم�ام المخ��دومين، ال تعلم��وهم

وص���ايا وأن���تم ال تنف���ذونها، اح���ذروا أن تعث���روهم وال تحمل���وهم أحم���االً عس���رة 

 . لنعرف كيف نسلك بلياقة ال كجهالء بل كحكماءالحمل، وليعطنا هللا نعمة 

 مرض أخزيا* 
��اِمَرِة فََم��ِرَض، َوأَْرَس��َل ۲ ِة الَّتِ��ي فِ��ي ُعلِّيَّتِ��ِه الَّتِ��ي فِ��ي السَّ َوَس��قَطَ أََخْزيَ��ا ِم��َن اْلَك��وَّ

أُ ِم�ْن ه�َذا اْذَهبُوا اْسأَلُوا بَْعَل َزبُ�وَب إِل�هَ َعْق�ُروَن إِْن ُكْن�ُت أَْب�رَ «: ُرُسالً َوقَاَل لَُهمُ 

بِّ ِإليلِيَّا التِّْشبِيِّ ۳. »اْلَمَرضِ  �اِمَرِة «: فَقَاَل َمالَُك الرَّ قُِم اْصَعْد لِلِقَاِء ُرُسِل َملِِك السَّ

أليس ألَنَّهُ الَ يُوَجُد فِي إِْسَرائِيَل إِلهٌ، تَ�ْذَهبُوَن لِتَْس�أَلُوا بَْع�َل َزبُ�وَب إِل�هَ : َوقُْل لَُهمْ 
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بُّ فَلِذ٤َعْقُروَن؟  ِريَر الَِّذي َصِعْدَت َعلَْيِه الَ تَْنِزُل َعْن�هُ بَ�ْل : لَِك هَكَذا قَاَل الرَّ إِنَّ السَّ

 )٤-۱: ۱مل۲.(فَاْنطَلََق إِيلِيَّا. »َمْوتًا تَُموتُ 

 زلق�ت قدم�ه وس�قط انولم ينتبه لخطوات�ه ف ،كان أخزيا الملك يتمشى في عليته

 .ى الحركة وأضجعوه في فراشهفحمله عبيده مصابا ال يقوى عل ،من الكوة

  إن ك��ان سيش��فى م��ن  )إل��ه ال��ذباب (أرس��ل أخزي��ا رس��الً ليس��ألوا بع��ل زب��وب

مرضه؟ وكان ذلك أكبر دليل أنه ال يؤمن بالرب ومازال يسلك في طريق البع�ل 

 . الذي دمر حياة أبيه

  وف�ي ذل�ك الح�ين أخب��ر م�الك ال�رب إيلي�ا ب��األمر وطل�ب من�ه أن يقاب�ل رس��ل

يوجه من خاللهم توبيخاً شديداً للملك ويجعلهم يخبرونه أن�ه ل�ن يب�رأ، ب�ل أخزيا ل

 . سيموت بمرضه

  من  تسأل ؟  وإلى من  تلجأ ؟   
!! ال تلوم��وا أخزي��ا وح��ده عل��ى س��ؤاله لبع��ل زب��وب، م��ع أن��ه يع��رف بوج��ود إل��ه

فكثيراً ما نقع في نفس الخطأ وربما أشنع منه، فتج�د أناس�اً  بعض�هم عل�ى درج�ة 

ية من التعليم والثقافة، ولكنهم يؤمنون بأشياء غريبة، فإذا ما صادفتهم مشكلة عال

ال يلج��أ أي م��نهم للص��الة، ب��ل لق��ارئي الفنج��ان والمش��عوذين والحج��اب والمن��دل 

 !! وأشياء غريبة من هذا القبيل، وكل هذا في القرن الواحد والعشرين 

 مشعوذين، بل ألِقِ◌ على يا صديقي ال تلجأ للشيطان وأعوانه من السحرة وال

 .الرب همك، وهو الوحيد القادر أن يحل مشاكلك ويدبر أمورك

 عودة الرسل* 
ُسُل إِلَْيِه، فَقَاَل لَُهمْ ٥ َصِعَد َرُجٌل لِلِقَائِنَ�ا «: فَقَالُوا لَهُ ٦» لَِماَذا َرَجْعتُْم؟«: َوَرَجَع الرُّ

بُّ : الَِّذي أَْرَس�لَُكْم َوقُولُ�وا لَ�هُ اْذَهبُوا َراِجِعيَن إِلَى اْلَملِِك : َوقَاَل لَنَا : هَك�َذا قَ�اَل ال�رَّ

أَليَس ألَنَّهُ الَ يُوَجُد فِي إِْسَرائِيَل إِلهٌ أَْرَسْلَت لِتَْسأََل بَْعَل َزبُوَب إِلهَ َعْقُروَن؟ لِ�ذلَِك 

ِريُر الَِّذي َصِعْدَت َعلَْيِه، الَ تَْنِزُل َعْنهُ بَْل َمْوتًا تَُموتُ  َم�ا ِه�َي «: فَقَاَل لَُه�مْ ۷. »السَّ

ُج����ِل الَّ����ِذي َص����ِعَد لِلِقَ����ائُِكْم َوَكلََّمُك����ْم بِه����َذا اْلَك����الَِم؟                        :فَقَ����الُوا لَ����هُ ۸» َهْيئَ����ةُ الرَّ
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ُه��َو إِيلِيَّ��ا «: فَقَ��الَ . »إِنَّ��هُ َرُج��ٌل أَْش��َعُر ُمتَنَطِّ��ٌق بِِمْنطَقَ��ٍة ِم��ْن ِجْل��ٍد َعلَ��ى َحْقَوْي��هِ «

 )۸-٥: ۱مل۲( .»ْشبِيُّ التِّ 

  تعج��ب أخزي��ا لع��ودة الرس��ل س��ريعاً وس��ألهم ع��ن الس��ر، ف��أخبروه بتفاص��يل

لقائهم بذلك النبي ووصفوا ش�كله ومالبس�ه، فارتع�ب أخزي�ا م�ن الرس�الة القاس�ية 

ذلك الرجل ه�و إيلي�ا النب�ي العظ�يم ال�ذي أغل�ق الس�ماء التي تتنبأ بموته، وفهم أن 

 ! يتعامل معه كما يعامل أحد عبيده أو خدام قصره فقرر أن. وفتحها بكلمته

 ! بطريقة فظة  إيلياأخزيا يستدعي * 
فَأَْرَسَل إِلَْيِه َرئِيَس َخْمِسيَن َمَع اْلَخْمِسيَن الَِّذيَن لَهُ، فََصِعَد إِلَْيِه َوإَِذا ُه�َو َج�الٌِس ۹

فَأََج�اَب إِيلِيَّ�ا ۱۰. »لِ�ُك يَقُ�وُل اْن�ِزلْ يَ�ا َرُج�َل هللاِ، اْلمَ «: فَقَ�اَل لَ�هُ . َعلَ�ى َرْأِس اْلَجبَ�لِ 

�َماِء َوتَأُْكْل�َك «: َوقَاَل لَِرئِيَس اْلَخْمِسينَ  إِْن ُكْنُت أَنَا َرُجَل هللاِ، فَْلتَْنِزْل نَ�اٌر ِم�َن السَّ

َماِء َوأََكلَْتهُ ُهَو َواْلَخمْ . »أَْنَت َواْلَخْمِسيَن الَِّذيَن لَكَ  ِس�يَن الَّ�ِذيَن فَنََزلَْت نَاٌر ِمَن السَّ

فَأََجاَب َوقَاَل . ثُمَّ َعاَد َوأَْرَسَل إِلَْيِه َرئِيَس َخْمِسيَن آَخَر َواْلَخْمِسيَن الَِّذيَن لَهُ ۱۱. لَهُ 

             : فَأََج�اَب إِيلِيَّ�ا َوقَ�اَل لَُه�مْ ۱۲. »أَْسِرْع َواْن�ِزلْ : يَا َرُجَل هللاِ، هَكَذا يَقُوُل اْلَملِكُ «: لَهُ 

������َماِء َوتَأُْكْل������َك أَْن������َت إِ «                           ْن ُكْن������ُت أَنَ������ا َرُج������َل هللاِ، فَْلتَْن������ِزْل نَ������اٌر ِم������َن السَّ

��َماِء َوأََكلَْت��هُ ُه��َو َواْلَخْمِس��يَن . »الَّ��ِذيَن لَ��كَ  َواْلَخْمِس��ينَ                 فَنََزلَ��ْت نَ��اُر هللاِ ِم��َن السَّ

 )۱۲-۹: ۱مل۲. (الَِّذيَن لَهُ 

  إنن��ا اآلن أم��ام حادث��ة فري��دة م��ن نوعه��ا ف��ي الكت��اب المق��دس، فأخزي��ا يري��د

استدعاء إيليا ليتحدث معه وربما ليستعطفه أن يخفف حكم الم�وت ال�ذي أص�دره 

ألن��ه ك��ان يع��رف أن كلم��ة إيلي��ا ال ت��ـُرد، ولك��ن المس��كين ل��م يك��ن يع��رف كيفي��ة 

يظن أنه كمل�ك ل�ه الس�لطان أن  التعامل مع رجال هللا وال مقدار مهابتهم، لقد كان

 .يأمر إيليا بالمجيء إليه وكم كان أحمق ومخطئاً في ظنونه

  لج��أ أخزي��ا إل��ى اس��تعمال نف��وذه كمل��ك، فأرس��ل فرق��ة م��ن خمس��ين جن��دياً م��ع

رئيسهم الستدعاء إيليا لمقابلته، ولو كان يريد حقاً استعطاف إيليا كان األجدر به 
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يرج�وه أن ي�أتي، ولك�ن المل�ك تص�رف  -جن�دياً ول�يس  -أن يرسل رسوالً واحداً 

 .بحماقة، محاوالً أن يرهب إيليا بخمسين جندياً ليجبره على المجيء

  كان إيليا في مكانه المعتاد عل�ى جب�ل الكرم�ل، وص�عد إلي�ه رئ�يس الخمس�ين

ول�م يك�ن المس�كين يع�رف ... ي�ا رج�ل هللا، المل�ك يق�ول ان�زل: وأمره بلهجة فظة

وسلطانه، فقد ظن أن�ه يمل�ك الس�لطان ألن�ه يحم�ل أوام�ر المل�ك، كرامة رجل هللا 

 .ولم يكن يدرك أن هذه ستكون آخر كلمات يتفوه بها

  أجاب�ه إيلي�ا بأن�ه إن كن��ت ق�د حكم�ت ب�أني رج��ل هللا، فلتن�زل ن�ار م�ن الس��ماء

وق�د أراد  . وفع�الً نزل�ت ن�ار وأكل�تهم ف�ي الح�ال .وتأكلك أنت وجن�ودك الخمس�ين

. ه��ذا أن يـُع��ـَّرف المل��ك ورجال��ه أن الس��لطة العلي��ا ل وليس��ت له��م إيلي��ا بتص��رفه

وعلم أخزيا بما حدث فلم يراج�ع نفس�ه، ب�ل ك�رر الخط�أ المؤس�ف بك�ل عجرف�ة، 

 .م نيران هللاهمما أودى بحياة خمسين آخرين التهمت

 ثالث رئيس خمسين* 
فََص��ِعَد َرئِ��يُس . ِس��يَن الَّ��ِذيَن لَ��هُ ثُ��مَّ َع��اَد فَأَْرَس��َل َرئِ��يَس َخْمِس��يَن ثَالِثً��ا َواْلَخمْ ۱۳

َع إِلَْيِه َوقَاَل لَ�هُ  يَ�ا «: اْلَخْمِسيَن الثَّالِثُّ َوَجاَء َوَجثَا َعلَى ُرْكبَتَْيِه أَماَم إِيلِيَّا، َوتََضرَّ

ا قَ�ْد ُه�َوذَ ۱٤. َرُجَل هللاِ، لِتُْكَرْم نَْفِسي َوأَْنفُُس َعبِيِدَك ه�ُؤالَِء اْلَخْمِس�يَن فِ�ي َعْينَْي�كَ 

لَ�ْيِن َوَخْمِس�ينَْيِهَما، َواآلَن  َماِء َوأََكلَ�ْت َرئِيَس�ِي اْلَخْمِس�ينَْيِن األَوَّ نََزلَْت نَاٌر ِمَن السَّ

بِّ ِإليلِيَّ��ا۱٥ .»فَْلتُْك��َرْم نَْفِس��ي فِ��ي َعْينَْي��كَ  الَ تََخ��ْف . اْن��ِزْل َمَع��هُ «: فَقَ��اَل َم��الَُك ال��رَّ

 )۱٥-۱۳: ۱مل۲. (إِلَى اْلَملِكِ  فَقَاَم َونََزَل َمَعهُ . »ِمْنهُ 

  م�ا ب�ال ه�ذا المتغط�رس الط�ريح الف�راش يك�رر حماقت�ه للم�رة الثالث�ة، ولك�ن

رئيس الخمسين هذه المرة كان فطناً، فل�م يك�رر نف�س الخط�أ ب�ل ص�عد إل�ى إيلي�ا 

وفي منتهى االتضاع جثا على ركبتيه، وتضرع من أجل حياته وحي�اة الخمس�ين 

أن ينال كرامة في عينيه هو وجنوده وال تنزل نار لت�أكلهم، الذين له، وطلب منه 

 . كسابقيهم، ولم يطلب منه أن ينزل معه
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 غطرسة المتكبرين، وهللا يستعمله أحياناً مع أولئ�ك خوف رادع قوي يكسر ال

فه�ل ننص�ت لص�ـوت ال�رب حبـــ�ـاً . هــــ�ـالذين يصمون آذانهم ع�ن س�ماع صوت

  الرماح خوفاً من عقابه؟ له، أم ال نطيع إال على أسنة

 �زل وهنا خاطب مالك الرب إيليا أن ينزل معه وال يخ�اف من�ه، فق�ام إيلي�ا ون

قَ�اَل اْلَجاِه�ُل فِ�ي  :الذي ينطب�ق علي�ه ق�ول الم�رنم ،معه وذهب لمقابلة الملك أخزيا

لم يؤمن أخزيا في ص�باه باإلل�ه ال�ذي أن�زل الن�ار  ).۱: ۱٤مز( »لَْيَس إِلهٌ «: قَْلبِهِ 

وحتى عندما ذه�ب  من موت رئيسي الخمسين وجنودهما،ن السماء، ولم يتعلم م

 .إليه النبي إيليا ليخبره بقول الرب لم يتب، بل استمر في ضالله وعبادته الوثنية

    إله  الـعـهـديـن:   

يخطئ الكثيرون عندما يظنون أن هناك اختالفاً كبيراً ب�ين إل�ه العه�د الق�ديم وإل�ه 

ولهذا يرفضون التعلم من العهد القديم بحجة أننا ف�ي  ،وكأنهما إلهان العهد الجديد

ولكنن�ا يج�ب أن  ،ق�ديموكأننا نتعامل مع إله مختلف غير إله العه�د ال ،هد النعمةع

لَ�ْيَس  ف�ال   )۸: ۱۳ع�ب(. ُهَو ُهَو أَْمًسا َواْليَْوَم َوإِلَ�ى األَبَ�دِ نتذكر دائما أن إلهنا 

وهو دوما يحب البشر جداً ويكره الشر  )۱۷: ۱يع( . ِظلُّ َدَوَرانٍ ِعْنَدهُ تَْغيِيٌر َوالَ 

الَِّذي يُِريُد أَنَّ َجِميَع النَّاِس يَْخلُُصوَن، َوإِلَى َمْعِرفَ�ِة "جداً وال يشاء أن يهلك أحداً 

حت��ى ف��ي  -إن��ه ه��و اإلل��ه الطوي��ل ال��روح ال��رحيم  ،)٤:۲ت��ي۱( "اْلَح��قِّ يُْقبِلُ��ونَ 

 .و ما يظهر بوضوح في قصة يونان و نينوىوه -العهد القديم 

إِْن : "ولذا قال -حتى في العهد الجديد  -وفي نفس الوقت هو اإلله العادل الحازم 

َوإِْن أَْعثََرْت��َك َعْينُ��َك فَاْقلَْعَه��ا ۹ )۱۳:۳ل��و(" لَ��ْم تَتُوبُ��وا فََجِم��يُعُكْم َك��ذلَِك تَْهلُِك��ونَ 

 ى فِ�ي َجَه�نَِّم النَّ�اِر َولَ�كَ ْدُخَل اْلَحيَ�اةَ أَْع�َوَر ِم�ْن أَْن تُْلقَ�َخْيٌر لََك أَْن تَ�. َوأَْلقَِها َعْنكَ 

 )۹: ۱۸مت( .عينان

  وإذا تأملنا بدقة سنجد أن الذي تغير هو نمو شعب هللا، ففي العه�د الق�ديم ك�ان

التي خطط هللا أن يجعل منهم ن�واة نقي�ة يعض�د  ،شعب هللا هم األمة اليهودية فقط

من المعجزات والنبوات، وفي نفس الوق�ت يحم�يهم م�ن االخ�تالط  إيمانها بالعديد
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بالشعوب المحيط�ة به�م لك�ونهم ف�ي ط�ور الطفول�ة الروحي�ة، وه�ذا االخ�تالط ق�د 

وكان هللا يعاملهم كما يعامل األب ابن�ه الص�غير، ال�ذي ال . يجهض إيمانهم الوليد

التفاصيل، م�ع يستطيع التمييز بين الخطأ والصواب، إال من خالل ناموس دقيق 

حتمية الثواب والعقاب المادي السريع، ليهدي الطف�ل إل�ى الطري�ق المس�تقيم أوالً 

هكذا كان هللا في العه�د الق�ديم ق�د يلج�أ إل�ى تأدي�ب ش�عبه لمص�لحتهم، مث�ل . بأول

حادثة النار الت�ي أكل�ت رئيس�ي الخمس�ين م�ع جنودهم�ا، وقص�ص أخ�رى كثي�رة 

الص��رامة م��ع الش��عوب المحيط��ة الت��ي  وك��ذلك ك��ان يتعام��ل بمنته��ى. تش��ابهها

تماماً كما  -هذا الطفل الوليد  -استنفذت فرص التوبة وتهدد إيمان األمة اليهودية 

 .تحمي األم رضيعها الصغير من كل خطر يتهدده بمنتهى الجدية والحزم

  ولكن في العهد الجديد نما الطفل الصغير، وأصبحت الكنيسة مسلحة بالنعم�ة

دس��ة ول��يس الن��اموس الق��ديم، ولك��ن ن��اموس األفض��ال وش��ريعة واألس��رار المق

الكمال التي لمخلصنا يسوع المسيح، وهي مسوقة بإرشاد ال�روح الق�دس للتميي�ز 

بين الخطأ والصواب، ومطلوب منها أن تنتشر وسط كل األمم وتوص�ل اإليم�ان 

بح وهكذا تغيرت طريقة معاملة هللا للطفل الذي أص�. إلى أقصى أقطار المسكونة

شاباً فتياً نادراً ما يستعمل والده الشدة معه، وإن كان ه�ذا ال يمن�ع م�ن اس�تعمالها 

 ).۱۱ -۱: ٥أع(مثلما حدث مع حنانيا وسفيرة  ،وقت الضرورة

 َس��قَْيتُُكْم لَبَنً��ا الَ طََعاًم��ا، ألَنَُّك��ْم لَ��ْم تَُكونُ��وا بَْع��ُد : ب��ولس الرس��ول وله��ذا يق��ول

 )۲: ۳ك��و۱( .ألَنَُّك��ْم بَْع��ُد َجَس��ِديُّونَ ۳أَْيًض��ا الَ تَْس��تَِطيُعوَن،  تَْس��تَِطيُعوَن، بَ��ِل اآلنَ 

وهكذا نصل إلى أن هللا لم ولن يتغير خالل العه�دين إنم�ا اإلنس�ان ه�و ال�ذي أخ�ذ 

 ). في العهد الجديد(حتى كبر وصار أكثر نضجاً ) في العهد القديم(ينمو كطفل 

 فِض يسوع من قرية في السامرة  التباين في المعاملة عندما رُ  ونرى هذا 

ا َرأَى ذلَِك تِْلِميَذاهُ يَْعقُوُب َويُوَحنَّا، قَاالَ  ، أَتُِريُد أَْن نَقُوَل أَْن تَْنِزَل نَاٌر «:فَلَمَّ يَاَربُّ

َماِء فَتُْفنِيَُهْم، َكَما فََعَل إِيلِيَّا أَْيًضا؟ تَُما لَسْ «:فَاْلتَفََت َواْنتََهَرُهَما َوقَالَ ٥٥» ِمَن السَّ
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ألَنَّ اْبَن اِإلْنَساِن لَْم يَأِْت لِيُْهلَِك أَْنفَُس النَّاِس، بَْل ٥٦! تَْعلََماِن ِمْن أَيِّ ُروٍح أَْنتَُما

 )٥٦-٥٤: ۹لو(  .فََمَضْوا إِلَى قَْريٍَة أُْخَرى. »لِيَُخلِّصَ 

  ،ك��ان إذ وهن��ا تج��ول ف��ي خاطرن��ا فك��رة ع��ن لط��ف الس��يد المس��يح ووداعت��ه

نزل ناراً من السماء لتبيد أولئك الجنود الذين أتوا إلي�ه ف�ي أن يُ  حرىباأل يستطيع

 جثسيماني إللقاء القبض عليه، ولكنه لم ينطق بتلك الكلمة ولم يهلكهم ألنه قد أتى 

 التي استعدت للدفاعكة ــالمالئ ةدهشل مثيراً  منظرهذا الإلى هذه الساعة، كم كان 

 . حتى إشارة واحدة منه تتلقَ  ، ولكنها بقيت في ذهول ألنها لمعنه

  الن���ار الوحي���دة الت���ي طلبه���ا الس���يد المس���يح كان���ت ن���ار ال���روح الق���دس الت���ي                 

اَذا أُِري��ُد لَ��ِو ِجْئ��ُت ألُْلقِ��َي نَ��اًرا َعلَ��ى األَْرِض، فََم��" .وهبه��ا لش��عبه ي��وم الخمس��ين

 ). ٤۹: ۱۲لو ( " اْضطََرَمْت؟

 ۱۰۲جن�دياً هل�ك م�نهم  ۱٥۳هن�ا  :والنعم�ة ما أعظ�م الف�رق ب�ين الن�اموس 

بنار إيليا ونجا القائد الثالث والخمسين الذين معه، أما بعد قيام�ة ال�رب فق�د ظه�ر 

لتالميذه على شاطئ بحيرة طبرية، بعد ليلة طويلة فشلوا فيها في اصطياد سمكة 

 !سمكة لم تضع منها سمكة واحدة ۱٥۳واحدة، وأشار لهم فاصطادوا 

  رق بين الناموس والنعمةاعن الفما قيل من أروع:  

ألَنَُّكْم لَْم تَأْتُوا إِلَى َجبَل َمْلُموٍس ُمْضطَِرٍم بِالنَّاِر، َوإِلَى َضبَاٍب َوظَالٍَم َوَزْوبََعٍة، " 
َوُهتَاِف بُوق َوَصْوِت َكلَِماٍت، اْستَْعفَى الَّ�ِذيَن َس�ِمُعوهُ ِم�ْن أَْن تُ�َزاَد لَُه�ْم َكلَِم�ةٌ، ۱۹
��ِت اْلَجبَ��َل بَِهيَم��ةٌ، تُ��ْرَجُم أَْو تُْرَم��ى «: ألَنَُّه��ْم لَ��ْم يَْحتَِملُ��وا َم��ا أُِم��َر بِ��هِ ۲۰ َوإِْن َمسَّ

. »أَنَ�ا ُمْرتَِع�ٌب َوُمْرتَِع�دٌ «:َوَكاَن اْلَمْنظَُر هَكَذا ُمِخيفً�ا َحتَّ�ى قَ�اَل ُموَس�ى۲۱. »بَِسْهمٍ 
�َماِويَِّة، . إِلَ�ى َمِدينَ�ِة هللاِ اْلَح�يِّ بَْل قَ�ْد أَتَْي�تُْم إِلَ�ى َجبَ�ِل ِص�ْهيَْوَن، وَ ۲۲ أُوُرَش�لِيَم السَّ

�َماَواِت، َوإِلَ�ى ۲۳َوإِلَى َربََواٍت ُهْم َمْحفُِل َمالَئَِكٍة،  َوَكنِيَسةُ أَْبَكاٍر َمْكتُ�وبِيَن فِ�ي السَّ

لِ��يَن،  ِط اْلَعْه��ِد اْلَجِدي��ِد، َوإِلَ��ى َوِس��ي۲٤هللاِ َديَّ��اِن اْلَجِمي��ِع، َوإِلَ��ى أَْرَواِح أَْب��َراٍر ُمَكمَّ

 )۲٤-۱۸: ۱۲عب( ".يَُسوَع، َوإِلَى َدِم َرشٍّ يَتََكلَُّم أَْفَضَل ِمْن َهابِيلَ 
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 موت أخزيا كقول الرب* 
بُّ «: َوقَاَل لَهُ ۱٦ ِمْن أَْجِل أَنََّك أَْرَسْلَت ُرُس�الً لِتَْس�أََل بَْع�َل َزبُ�وَب إِل�هَ : هَكَذا قَاَل الرَّ

�ِريُر ! ألَنَّهُ الَ يُوَجُد فِ�ي إِْس�َرائِيَل إِل�هٌ لِتَْس�أََل َع�ْن َكالَِم�هِ  َعْقُروَن، أَلَْيسَ  لِ�ذلَِك السَّ

بِّ ۱۷. »الَّ�ِذي َص�ِعْدَت َعلَْي�ِه الَ تَْن�ِزُل َعْن�هُ بَ��ْل َمْوتً�ا تَُم�وتُ  فََم�اَت َحَس�َب َك�الَِم ال��رَّ

�نَِة الثَّانِيَ�ِة لِيَُه�وَراَم ْب�ِن َوَملَ�َك يَُه�وَراُم ِعَوًض�ا . الَِّذي تََكلَّ�َم بِ�ِه إِيلِيَّ�ا َعْن�هُ فِ�ي السَّ

َوبَقِيَّةُ أُُموِر أََخْزيَا الَّتِي َعِم�َل، أََم�ا ۱۸. يَُهوَشافَاطَ َملِِك يَُهوَذا، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن لَهُ اْبنٌ 

 )۱۸-۱٦: ۱مل۲(ِهَي َمْكتُوبَةٌ فِي ِسْفِر أَْخبَاِر األَيَّاِم لُِملُوِك إِْسَرائِيَل؟ 

   وتحقق كالم هللا، وم�ات أخزي�ا بع�د ع�امين فق�ط م�ن الُم�ـلك، وحك�م إس�رائيل

بعده يهورام أخوه، وكان ذل�ك ف�ي الس�نة الثاني�ة م�ن حك�م يه�ورام ب�ن يهوش�افاط 

 .وهو الذي تزوج عثليا ابنة أخآب) الحظ تشابه األسماء(لمملكة يهوذا 

  وإيليا ينذره   ا ينحرف عن عبادة هللايهوذ يهورام بن يهوشافاط ملك* 
َد َوقَتَ��َل َجِمي��َع إِْخَوتِ��ِه  )مملك��ة يه��وذا(فَقَ��اَم يَُه��وَراُم َعلَ��ى َمْملََك��ِة أَبِي��ِه ٤ َوتََش��دَّ

ْيِف، َوأَْيًضا بَْعًضا ِمْن ُرَؤَساِء إِْسَرائِيلَ  َك�اَن يَُه�وَراُم اْب�َن اْثنَتَ�ْيِن َوثَالَثِ�يَن ٥. بِالسَّ

َوَس��اَر فِ��ي طَِري��ِق ُملُ��وِك ٦. َم��انَِي ِس��نِيَن فِ��ي أُوُرَش��لِيمَ َس��نَةً ِح��يَن َملَ��َك، َوَملَ��َك ثَ 

�رَّ فِ�ي . إِْسَرائِيَل َكَما فََعَل بَْيُت أَْخآَب، ألَنَّ بِْن�َت أَْخ�آَب َكانَ�ْت لَ�هُ اْم�َرأَةً  َوَعِم�َل الشَّ

بِّ  بُّ أَْن يُبِيَد بَْيَت َداُوَد ألَْجِل الْ ۷. َعْينَِي الرَّ َعْهِد الَِّذي قَطََعهُ َم�َع َداُوَد، َولَْم يََشإِ الرَّ

َوُه�َو أَْيًض�ا َعِم�َل ُمْرتَفََع�اٍت فِ�ي ۱۱ .َوألَنَّهُ قَاَل إِنَّهُ يُْعِطيِه َوبَنِيِه ِس�َراًجا ُك�لَّ األَيَّ�امِ 

َح يَُهوَذا  )۱۱-٤: ۲۱أي۲( .ِجبَاِل يَُهوَذا، َوَجَعَل ُسكَّاَن أُوُرَشلِيَم يَْزنُوَن، َوطَوَّ

 ام بن يهوشافاط على مملكة يهوذا بعد موت أبيه، ولكنه لألسف ل�م ملك يهور

 . يكن باراً كأبيه، والسبب الواضح هو زواجه من عثليا ابنة أخآب وإيزابل

فقتل كل إخوته بالسيف لينفرد ب�العرش وأدخ�ل عب�ادة األوث�ان إل�ى مملك�ة يه�وذا 

 . وعمل مرتفعات وجعلهم يتركون الرب

  أراد أن ينذر ه�ذا المل�ك الش�رير  -ن أجل وعده لدواد م -ولكن الرب الرحيم

 :علــَّه يتوب، فجعل إيليا النبي ينذره بالرسالة التالية
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بُّ إِل�هُ َداُوَد أَبِي�كَ «: َوأَتَْت إِلَْيِه ِكتَابَةٌ ِمْن إِيلِيَّ�ا النَّبِ�يِّ تَقُ�ولُ ۱۲ ِم�ْن : هَك�َذا قَ�اَل ال�رَّ

بَْل َسلَْكَت ۱۳ِق يَُهوَشافَاطَ أَبِيَك َوطُُرِق آَسا َملِِك يَُهوَذا، أَْجِل أَنََّك لَْم تَْسلُْك فِي طُرُ 

               فِ���ي طُ���ُرِق ُملُ���وِك إِْس���َرائِيَل، َوَجَعْل���َت يَُه���وَذا َوُس���كَّاَن أُوُرَش���لِيَم يَْزنُ���وَن َكِزنَ���ا 

ُه�َوَذا ۱٤َن ُه�ْم أَْفَض�ُل ِمْن�َك، بَْيِت أَْخآَب، َوقَتَْلَت أَْيًض�ا إِْخَوتَ�َك ِم�ْن بَْي�ِت أَبِي�َك الَّ�ِذي

بُّ َش�����ْعبََك َوبَنِي�����َك َونَِس�����اَءَك َوُك�����لَّ َمالِ�����َك َض�����ْربَةً َعِظيَم�����ةً                               .يَْض�����ِرُب ال�����رَّ
ا َوإِيَّاَك بِأَْمَراٍض َكثِيَرٍة بَِداِء أَْمَعائَِك َحتَّى تَْخ�ُرَج أَْمَع�اُؤَك بَِس�بَِب اْلَم�َرِض يَْوًم�۱٥

 )۱٥-۱۲: ۲۱أي۲( .»فَيَْوًما

  حقا إن بذرة الشر ثمارها مرة وكثيرة، فموت أخآب وابن�ه ل�م يكفي�ا لل�تخلص

من عبادة البعل، ألنه غرس هذه االبنة الشريرة عثليا في مملكة يهوذا، فصدرت 

 .الشر إلى المملكة الجنوبية التي كانت أفضل بعض الشيء من مملكة إسرائيل

 يهوذا موت يهورام ملك* 
بُّ فِي أَْمَعائِِه بَِمَرٍض لَْيَس لَهُ ِشفَاءٌ ۱۸ َوَكاَن ِمْن يَ�ْوٍم ۱۹. َوبَْعَد هَذا ُكلِِّه َضَربَهُ الرَّ

ِة ِعْن��َد نََهايَ��ِة َس��نَتَْيِن، أَنَّ أَْمَع��اَءهُ َخَرَج��ْت بَِس��بَِب  إِلَ��ى يَ��ْوٍم َوَحَس��َب ِذَه��اِب اْلُم��دَّ

             . يَّ��ٍة، َولَ��ْم يَْعَم��ْل لَ��هُ َش��ْعبُهُ َحِريقَ��ةً َكَحِريقَ��ِة آبَائِ��هِ َمَرِض��ِه، فََم��اَت بِ��أَْمَراٍض َردِ 
َكاَن اْبَن اْثنَتَ�ْيِن َوثَالَثِ�يَن َس�نَةً ِح�يَن َملَ�َك، َوَملَ�َك ثََم�انَِي ِس�نِيَن فِ�ي أُوُرَش�لِيَم، ۲۰

، َولِك��ْن لَ��ْيَس فِ��ي قُبُ��وِر َوَذَه��َب َغْي��َر َمأُْس��وٍف َعلَْي��ِه، َوَدفَنُ��وهُ فِ��ي َمِدينَ��ِة َداُودَ 

 )۲۰-۱۸: ۲۱أي۲( .اْلُملُوكِ 

  ،لم يتأثر الملك يهورام برسالة إيليا النبي، ولم يتب بل أكم�ل طريق�ه الش�رير

 وقد استحق عقاب هللا له بسبب شره، فأصيب بمرض عضال، ولم يحاول التوبة 
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 النبي اـيــلــإلي رونـاصـعـمـوك الـلـمـال

 .ائيل ويهوذافي مملكتي إسر
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أثن�����اء مرض�����ه ب�����ل م�����ات ف�����ي خطيت�����ه، وختم�����ت حيات�����ه بعب�����ارة قاس�����ية،                                      

، أي ل��م يح��زن أح��د لوفات��ه ول��م ي��دفن  َ◌َذَه��َب َغْي��َر َمأُْس��وٍف َعلَْي��هِ : وه��ي أن��ه 

 . بل دفن في مقابر عادية وليس في قبور الملوك ،باإلكرام الالئق

  اخدم الجميع : 
لنتعلم من إيليا أن نخ�دم الجمي�ع، لق�د رأى إيلي�ا نفس�ه مس�ئوالً أن يق�دم رس�الة هللا 

لملك يهوذا، ولم يتعلل بأنه نبي للمملك�ة الش�مالية وذل�ك األم�ر يُع�د خ�ارج نط�اق 

وهك�ذا ينبغ�ي أن يفع�ل ك�ل . خدمته، إذ كان يشعر أن خدمته تمتد إل�ى الع�الم كل�ه

ينما كانوا، لقد رأى إيليا مسئوليته نحو الملك البعي�د أوالد هللا، فيهتمون بالخطاة أ

وه��ذه رؤي��ة واس��عة وقل��ب كبي��ر، ي��رى الع��الم كل��ه موض��وع مس��ئوليته، ولم��ا ل��م 

 .يستطع إيليا أن يخدم بلسانه، خدم بقلمه فأرسل تلك الرسالة إلى يهورام

  ،عزيزي الق�ارئ يمكن�ك أن تخ�دم هللا بك�ل طريق�ة ممكن�ة، بلس�انك أو بقلم�ك

كنك أن تقدم نصيحة شفوية أو مكتوبة، ف�إذا قب�ل المس�تمع نص�يحتك تك�ون ق�د يم

 .رفضها فأنت بريء من دمه نأنقذت نفسا من الموت، وإ

 نهاية خدمة إيليا* 
�َماِء، أَنَّ إِيلِيَّ�ا َوأَلِيَش�َع َذَهبَ�ا ۱ بِّ إِيلِيَّ�ا فِ�ي اْلَعاِص�فَِة إِلَ�ى السَّ َوَكاَن ِعْنَد إِْصَعاِد الرَّ

بَّ قَ�ْد أَْرَس�لَنِي إِلَ�ى بَْي�ِت «: فَقَ�اَل إِيلِيَّ�ا ألَلِيَش�عَ ۲. اْلِجْلَج�الِ ِمَن  اْمُك�ْث ُهنَ�ا ألَنَّ ال�رَّ

، َوَحيَّ�ةٌ ِه�َي نَْفُس�َك، إِنِّ�ي الَ أَْتُرُك�كَ «: أَلِيَشعُ  فَقَالَ . »إِيلَ  بُّ َونَ�َزالَ . »َح�يٌّ ُه�َو ال�رَّ

: بِيَ��اِء الَّ��ِذيَن فِ��ي بَْي��ِت إِي��َل إِلَ��ى أَلِيَش��َع َوقَ��الُوا لَ��هُ فََخ��َرَج بَنُ��و األَنْ ۳. إِلَ�ى بَْي��ِت إِي��لَ 

بُّ َس�يَِّدَك ِم�ْن َعلَ�ى َرْأِس�َك؟« نََع�ْم، إِنِّ�ي أَْعلَ�ُم «: فَقَ�الَ » أَتَْعلَُم أَنَّهُ اْليَْوَم يَأُْخ�ُذ ال�رَّ

 )۳ -۱: ۲مل۲( .»فَاْصُمتُوا

 هب ف�ي جول�ة يتفق�د فيه�ا اقتربت خدمة النبي الناري من نهايتها، وه�ا ه�و ي�ذ

 .مدارس األنبياء، ليطم�ئن عل�ى أوالده ال�ذين تلم�ذهم ويعط�يهم وص�اياه األخي�رة

 . وكان أليشع يرافقه في هذه الرحلة كظله، وإن كان إيليا يحاول تركه
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  وك��ان ال��رب ق��د رس��م إليلي��ا ح��وادث تل��ك الس��اعات األخي��رة، فأرس��له لي��زور

لمهم كالمه األخير، وربما طلب إيليا من أليشع األنبياء في محالتهم المختلفة ويك

أن يمك��ث ف��ي الجلج��ال ألن��ه أراد االنف��راد قب��ل انتقال��ه، أو  ل��ئال تت��أذى مش��اعره 

أليش�ع فق�د أظه�ر محبت�ه الش�ديدة أم�ا  .عندما ي�رى أب�اه الروح�ي وه�و يؤخ�ذ من�ه

، َوَحيَّةٌ ِهَي نَْفُسَك، إِنِّي الَ أَْترُ «: بقوله بُّ  . ) ٤:  ۲مل  ۲( . »ُككَ َحيٌّ ُهَو الرَّ

  ذهب إيليا وأليشع من الجلجال إلى بيت إيل، وعندما وصال خرج بنو

األنبياء الستقبالهما، وسألوا أليشع إن كان يعرف أن ساعة الرحيل قد دنت، وأن 

فأجابهم أليشع بأنه يعرف وطلب منهم . هذا هو آخر يوم لسيده إيليا على األرض

 .لحظة الفراقالصمت ألنه يحمل هموم  

  إيليا يستمر في جولته* 
بَّ «: ثُ��مَّ قَ��اَل لَ��هُ إِيلِيَّ��ا٤  . »قَ��ْد أَْرَس��لَنِي إِلَ��ى أَِريَح��ايَ��ا أَلِيَش��ُع، اْمُك��ْث ُهنَ��ا ألَنَّ ال��رَّ

، َوَحيَّ��ةٌ ِه��َي نَْفُس��َك، إِنِّ��ي الَ أَْتُرُك��كَ «: فَقَ��الَ  بُّ . َوأَتَيَ��ا إِلَ��ى أَِريَح��ا. »َح��يٌّ ُه��َو ال��رَّ
َم بَنُو األَْنبِيَاِء الَِّذيَن فِي أَِريَحا إِلَى أَلِيَشَع َوقَالُوا لَهُ فَ ٥ يَأُْخ�ُذ  أَتَْعلَُم أَنَّهُ اْليَْومَ «: تَقَدَّ

بُّ َسيَِّدَك ِمْن َعلَى َرْأِسَك؟  )٥-٤ :۲مل۲(»نََعْم، إِنِّي أَْعلَُم فَاْصُمتُوا«: فَقَالَ » الرَّ

 لئال يقدس�وه تقديس�اً  ،افه سراً ال يكشفه ألحداختطبأمر  يحتفظإيليا  أن  حاول

أراد أن ينتق��ل م��ن ه��ذا الع��الم وحي��داً ب��ال ض��جيج أو لف��ت و ي��رى أن��ه ال يس��تحقه،

 ةثاني� ح�اولف. وم�ع ذل�ك ص�ار اختطاف�ه العجي�ب ح�دثاً م�ذهالً لألجي�ال ،لألنظار

حي هو مستخدماً مقولة إيليا الشهيرة  رفض بشدة الذي ،التخلص من رفقة أليشع

، وأصر على مرافقته إلى أريحا، حيث ك�رر الرب وحية هي نفسك أنه ال يتركه

 .وطالبهم بالصمتوكرر هو نفس الرد األنبياء السؤال 

 عبور األردن*

بَّ قَْد أَْرَسلَنِي «: ثُمَّ قَاَل لَهُ إِيلِيَّا  .»إِلَى األُْرُدنِّ أُْمُكْث ُهنَا ألَنَّ الرَّ

بُّ «: فَقَالَ    .َواْنطَلَقَا ِكالَُهَما. »، َوَحيَّةٌ ِهَي نَْفُسَك، إِنِّي الَ أَْتُرُككَ َحيٌّ ُهَو الرَّ
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َوَوقََف ِكالَُهَما . فََذَهَب َخْمُسوَن َرُجالً ِمْن بَنِي األَْنبِيَاِء َوَوقَفُوا قُبَالَتَُهَما ِمْن بَِعيدٍ ۷

َرَب اْلَماَء، فَ�اْنفَلََق إِلَ�ى ُهنَ�ا َوُهنَ�اَك، َوأََخَذ إِيلِيَّا ِرَداَءهُ َولَفَّهُ َوضَ ۸. بَِجانِِب األُْرُدنِّ 

ا َعبََرا قَاَل إِيلِيَّا ألَلِيَشعَ  .فََعبََرا ِكالَُهَما فِي اْليَبَسِ  َماَذا أَْفَعُل لََك قَْب�َل : اْطلُبْ «: َولَمَّ

  .»يَّ وِحَك َعلَ لِيَُكْن نَِصيُب اْثنَْيِن ِمْن رُ «: فَقَاَل أَلِيَشعُ . »أُوَخَذ ِمْنَك؟ أَنْ 

��َؤالَ «  :فَقَ��الَ  فَ��إِْن َرأَْيتَنِ��ي أُوَخ��ُذ ِمْن��َك يَُك��وُن لَ��َك َك��ذلَِك، َوإِالَّ فَ��الَ . َص��عَّْبَت السُّ

 ) ۱۰-٦: ۲مل۲. (»يَُكونُ 

  كان إيليا في طريقه إلى المحطة الثالثة من افتقاده، وعبثاً حاول التخلص م�ن

هما إلى نهر األردن ووقف وذهب كال. رفقة أليشع، الذي أصر أن يتبعه للمنتهى

خمسون من بني األنبياء يراقبون إيليا وهو يلف رداءه ويضرب ب�ه نه�ر األردن 

 .لينشق لوقته ويعبر كالهما على اليابسة

  وضرب إيليا النبي الماء، كما مد موسى عصاه فشق البحر، وكما شق يشوع

المه فيخلصوا من وكان عمل إيليا شهادة إلسرائيل لينتبهوا إلى كنهر األردن، 

  .ويدخلوا راحة أعظم من راحة كنعان ،أشر من عبودية مصر ، هيعبودية

 ؟لب ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منكاط: وقال إيليا ألليشع   

وطل��ب أليش��ع م��ن إيلي��ا أن يك��ون ل��ه نص��يب اثن��ين م��ن روح��ه، وال يقص��د به��ـذا 

ولكن قد يقُصد بهذا ِضعف روح إيليا، فالروح ال تكال بمقياس وليس لها ِضعف 

ي�ذكر أن نص�يب اثن�ين م�ن م�ال )  ۱۷:  ۲۱ت�ث ( نصيب االبن البكر، ألنه ف�ي 

األب ه�و م��ن حق��وق البك�ر، ك��أن األنبي��اء كله��م أبن�اء ألب��يهم الروح��ي أي إليلي��ا، 

 . وطلب أليشع أن يكون أولهم ورئيسهم كالبكر بين إخوته

 أن يك��ون األول ف��ي  وطل��ب أليش��ع يخل��و م��ن الطم��ع والكبري��اء، ألن��ه طل��ب

 . الخدمة والخطر والتعب، وهذا النوع من الطمع هو فضيلة عظمى

س�يتحمل وقال إيليا لقد ص�عبت الس�ؤال، فق�د ك�ان األم�ر ص�عباً عل�ى أليش�ع ألن�ه 

 العل�ى إيلي�ا، ألن تعي�ين خليفت�ه أيض�اً ، وص�عباً مسئولية ومشقات خدمة ضخمة

س�مح ال�رب إذا : "إيلي�ا قال ل�ه  لذلك . هو أمر الرب بليخضع لرأيه الشخصي، 
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"  ي�ق طلبت�كتحق صاعداً للسماء تكون ه�ذه عالم�ة موافق�ة ال�رب عل�ى  أن تراني

 .إليليا النبيخليفة  ويصلح عيون روحية  ألنه يعني أن الرب يثق أن أليشع لديه

 صعود إيليا للسماء* 
َوفِيَما ُهَم�ا يَِس�يَراِن ۱۱

َويَتََكلََّم���اِن إَِذا َمْرَكبَ���ةٌ 

ْن نَاٍر َوَخْيٌل ِمْن نَ�اٍر مِ 

فََصلَْت بَْينَُهَما، فََص�ِعَد 

إِيلِيَّا فِي اْلَعاِص�فَِة إِلَ�ى 

�������َماءِ  َوَك�������اَن ۱۲. السَّ

أَلِيَش�����ُع يَ�����َرى َوُه�����َو 

يَ��ا أَبِ��ي، يَ��ا «: يَْص��ُرخُ 

أَبِ��ي، َمْرَكبَ��ةَ إِْس��َرائِيَل 

َولَ�ْم يَ�َرهُ . »َوفُْرَسانََها

بَْع����ُد، فَأَْمَس����َك ثِيَابَ����هُ 

قََه���ا  قِْطَعتَ���ْيِن،     َوَمزَّ
َوَرفَ�����َع ِرَداَء إِيلِيَّ�����ا ۱۳

الَّ�����ِذي َس�����قَطَ َعْن�����هُ، 

َوَرَج���َع َوَوقَ���َف َعلَ���ى 

 .َش������������������اِطِئ األُْرُدنِّ 

  )۱۳-۱۱: ۲مل۲(
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  ،ال شك أن هذا المنظر الفريد ظل محفوراً في ذاكرة أليشع كل أيام حياته

الَ تََخْف، ألَنَّ الَِّذيَن َمَعنَا «: لغالمهيثبت إيمانه ويقويه، ليقول في وقت الضيق 

 )۱٦: ٦مل ۲( . »أَْكثَُر ِمَن الَِّذيَن َمَعهُمْ 

  في مركبة نارية تجرها خيل من نار ،لم يمت إيليا ولكنه صعد حياً للسماء، 

حزناً على فراق أبيه الروحي وأخذ ، ولم يحتمل أليشع الموقف فمزق ثيابه

يَا أَبِي، يَا أَبِي، «اء اختطافه للسماء، وكان يصرخ الرداء الذي سقط منه أثن

الشديدة إليليا وأنه كان  ، وهو ما يدل على محبته»َمْرَكبَةَ إِْسَرائِيَل َوفُْرَسانََها

 .الشعبجيشاً كامالً يحمي  يعتبره

  ،ومن�ذ ذل�ك الوق�ت واعتقد أن إيليا قد تعمد ترك الرداء، ليكون برك�ة لتلمي�ذه

 .أليشع نبياً ويحمل اثنين من روح إيلياصار ، فصاعداً 
    مركبة  إسرائيل  وفرسانها ...  يا  أبي ... يا  أبي:  

لقد كان أليشع ينظر إلى معلمه إيليا كأنه جيش الشعب وقوته الحص�ينة، ف�إن ك�ل 

ق��وة إس��رائيل تكم��ن ف��ي إيلي��ا ال��ذي أع��اد الش��عب إل��ى طري��ق هللا وف��تح م��دارس 

                    .يهتم بكل جيوش األرض مادام معه إيلي�ا لألنبياء، كان أليشع ال

  نعتب�رهم ج�يش الكنيس�ة  ال�ذي ت�اريخ الكنيس�ة ب�الكثير م�ن أمث�ال إيلي�ا زخري

وه��ذه العب��ارة الت��ي قاله��ا أليش��ع ألبي��ه الروح��ي إيلي��ـا، نقوله��ا  .ومص��در قوته��ا

تها، ل�ذلك نف�رح للبطاركــة والشهداء والقديسين الذين هم سر قوة الكنيسة وعظم

بالقديسين وأعيادهم، عالمين أنهم سحابة الشهود الت�ي تش�فع فين�ا أم�ام ال�رب ك�ل 

ألنهم أعضاء الكنيسة المنتص�رة ال�ذين ال يغفل�ون ع�ن تض�رعات الكنيس�ة . حين

 .المجاهدة فيصلون معهم كل حين أمام عرش الرب

�هُ   وِد ِمْق�َداُر ه�ِذِه ُمِحيطَ�ةٌ بِنَ�ا، لِنَْط�َرْح ُك�لَّ لِذلَِك نَْحُن أَْيًضا إِْذ لَنَا َسَحابَةٌ ِمَن الشُّ

�ْبِر فِ�ي اْلِجَه�اِد اْلَمْوُض�وِع  ثِْقل، َواْلَخِطيَّةَ اْلُمِحيطَةَ بِنَا بُِس�ُهولٍَة، َوْلنَُحاِض�ْر بِالصَّ

 )۱: ۱۲عب. (أََماَمنَا
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 روح إيليا تستقر على أليشع* 
بُّ إِل��هُ «: َعْن��هُ َوَض��َرَب اْلَم��اَء َوقَ��الَ  فَأََخ��َذ ِرَداَء إِيلِيَّ��ا الَّ��ِذي َس��قَطَ ۱٤ أَْي��َن ُه��َو ال��رَّ

�ا َرآهُ ۱٥. ثُمَّ َضَرَب اْلَماَء أَْيًضا فَ�اْنفَلََق إِلَ�ى ُهنَ�ا َوُهنَ�اَك، فََعبَ�َر أَلِيَش�عُ » إِيلِيَّا؟ َولَمَّ

. »ْت ُروُح إِيلِيَّا َعلَى أَلِيَش�عَ قَِد اْستَقَرَّ «: بَنُو األَْنبِيَاِء الَِّذيَن فِي أَِريَحا قُبَالَتَهُ قَالُوا

 )۱٥-۱٤: ۲مل۲. (فََجاُءوا لِلِقَائِِه َوَسَجُدوا لَهُ إِلَى األَْرضِ 

  أخذ أليشع ال�رداء وأراد أن يج�رب ه�ل يس�تطيع أن يش�ق ب�ه النه�ر كم�ا فع�ل

م�ن أول إيليا، وضرب به الماء متسائالً أين هو الرب إله إيلي�ا؟ ول�م ينش�ق الم�اء 

ما ألن أليشع كان يشك أنه يستطيع أن يفعل ذلك، ولكنه أع�اد المحاول�ة رب -مرة 

واضعاً ثقته في الرب إله إيليا، ول�يس ف�ي ذات�ه أو ف�ي ق�وة ال�رداء، فانش�ق الم�اء 

 .وعبر أليشع

  ولما رآه بنو األنبي�اء يش�ق النه�ر ويعب�ر، عرف�وا أن ال�رب ق�د اخت�اره ليكم�ل

 .ره أباهم الروحي بعد إيلياخدمة إيليا، فأتوا وسجدوا له باعتبا

  قـوة  وبـركــة رداء إيــلـيـا: 

ل��م يك��ن إيلي��ا يمل��ك ش��يئاً م��ن الممتلك��ات المادي��ة ليترك��ه لتلمي��ذه أليش��ع كمي��راث 

ل�م يك�ن لدي�ه س�وى رداءه العجي�ب، ال�ذي ش�ق ب�ه نه�ر . وبركة من أبيه الروح�ي

، وال�تقط أليش�ع األردن، وها هو يترك�ه يس�قط من�ه بع�د ص�عوده للمركب�ة الناري�ة

الرداء، وفرح به كثي�راً كم�ن وج�د غن�ائم كثي�رة، فه�و ي�درك مق�دار البرك�ة الت�ي 

فهذا هو نفس الرداء الذي قد طرحه عليه إيليا من سنين . تركها له معلمه الحبيب

 .عندما دعاه للخدمة معه، وها هو يرثه اآلن ليصبح أليشع النبي

 نيس��تنا الحبيب��ة، فعن��دما ذه��ب األنب��ا وقص��ة رداء إيلي��ا له��ا مثي��ل ف��ي ت��اريخ ك

أنطوني��وس لي��دفن الق��ديس العظ��يم األنب��ا ب��وال، خل��ع عن��ه ث��وب اللي��ف ال��ذي ك��ان 

يرتديه طول عمره وأخذه معه للبركة، فق�د ك�ان األنب�ا ب�وال يش�به إيلي�ا النب�ي ف�ي 

 . نسكه وتوحده في البرية



 إيليا والمركبة النارية* 
 

  98  
 

 الباب�ا العش�رين  وكان البطريرك في ذلك الوقت هو البابا أثناسيوس الرسولي

م��ن باب��اوات اإلس��كندرية، ال��ذي لم��ا عل��م ب��األمر بع��ث لألنب��ا أنطوني��وس يطل��ب 

الثوب، فتعجب األنبا أنطونيوس من طلبه واستفسر عن السبب فأخبره الباب�ا أن�ه 

فقد ك�ان الباب�ا ي�درك . يريد ارتداءه تحت مالبسه الكهنوتية ليصلي به في األعياد

 .األنبا بوال مقدار البركة التي في رداء

  وهكذا ندرك مقدار البركة التي في رفات القديس�ين فنك�رم أجس�ادهم ونحتف�ل

بأعي��ادهم ونـُقـَب��ـِّل أجس��ادهم الط��اهرة، ون��ؤمن ب��القوة الروحي��ة الموج��ودة ف��ي 

 .حنوطهم أو الزيت المقدس وكم من معجزات تمت عن طريق ذلك

 األردن، نادى وقال أيها الرب  لما أخذ أليشع رداء إيليا وأراد أن يعبر به نهر

إل��ه إيلي��ا، هك��ذا نفع��ل ف��ي نهاي��ة ك��ل مديح��ة م��ن م��دائح القديس��ين، فنق��ول ي��ا إل��ه 

 .مارجرجس أعنا أجمعين، وكأننا ندعو هللا باسم أوالده

  ًأسباب نقل إيليا إلى السماء حيا:  
ال ش��ك أن الس��بب الرئيس��ي ه��و أن يك��ون ش��هادة لجيل��ه، فق��د ك��ان البش��ر ف��ي  -۱

ه�ذه ره غارقين في شهواتهم، منغمسين ف�ي مل�ذاتهم، ال يفك�رون فيم�ا وراء عص

الحي��اة، أم��ا اليه��ود ف��ان أقص��ى م��ا اس��تطاعوا الوص��ول إلي��ه ه��و تك��وين فك��رة 

 بس��بب اً وانحراف�� ت غموض��اً غامض��ة ع��ن الحي��اة األخ��رى، لع��ل ه��ذه الفك��رة زاد

السماء حياً فقد أعطاهم أما انتقال إيليا إلى . العبادة الوثنية وانغماسهم في الخطية

 .برهاناً مقنعاً على وجود عالم روحي يدخله األبرار

إال انتقال، وانتقال إيليا بهذه الطريقة يرينا كيف  ن ما هوإن الموت بالنسبة للمؤم

 .ستتغير أجساد المؤمنين في لحظة في طرفة عين عند مجيء المسيح الثاني

عيم أق�وال عب�ده وخادم�ه األم�ين ه�و رغب�ة هللا ف�ي ت�د ،كان هناك س�بب آخ�ر -۲

إيلي�ا أن�ه مج�رد  تهم�وابطريقة عجيبة، كان يس�يراً عل�ى رج�ال ذل�ك العص�ر أن ي

ل��و كان��ت حيات��ه انته��ت بم��رض ف ،لف��تنل مثي��رللقالق��ل وإنس��ان م��تحمس مه��يج 

ف��ي ت��وغالً ازدادوا و ،موت��هب تنته��اأن تهديدات��ه وإنذارات��ه العتب��روا الش��يخوخة 
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ان�ت ه�ذه المعج�زة الفري�دة تعض�يداً كولذا  شرورهم، فيقسوة رقهم المعوجة وط

  .إليمانهم الضعيف وتأكيداً على رسالة إيليا

 البحث عن إيليا* 
ُه��َوَذا َم��َع َعبِي��ِدَك َخْمُس��وَن َرُج��الً َذُوو بَ��أٍْس، فَ��َدْعُهْم يَ��ْذَهبُوَن «: َوقَ��الُوا لَ��هُ ۱٦

بِّ َوطََرَحهُ َعلَى أََحِد اْلِجبَاِل،  َويُفَتُِّشوَن َعلَى َسيِِّدَك، لِئَالَّ يَُكوَن قَدْ  َحَملَهُ ُروُح الرَّ

وا َعلَْي��ِه َحتَّ��ى َخِج��َل َوقَ��الَ ۱۷. »الَ تُْرِس��لُوا«: فَقَ��الَ . »أَْو فِ��ي أََح��ِد األَْوِديَ��ةِ  : فَ��أَلَحُّ

                .وهُ فَأَْرَس����لُوا َخْمِس����يَن َرُج����الً، فَفَتَُّش����وا ثَالَثَ����ةَ أَيَّ����اٍم َولَ����ْم يَِج����دُ . »أَْرِس����لُوا«
ا َرَجُعوا إِلَْيِه َوُهَو َماِكٌث فِي أَِريَحا قَاَل لَُه�مْ ۱۸  .»أََم�ا قُْل�ُت لَُك�ْم الَ تَ�ْذَهبُوا؟«: َولَمَّ

 )۱۸-۱٦: ۲مل۲(

  خاف بنو األنبياء أن يكون روح الرب قد حمل إيليا وطرحه في أحد األماكن

 .ال خمسين رجالً للبحث عنهالمجهولة، فطلبوا من أليشع أن يسمح لهم بإرس

رف��ض أليش��ع ف��ي البداي��ة، ألن��ه ك��ان متيقن��اً م��ن ص��عود إيلي��ا إل��ى الس��ماء، ولكن��ه 

رضخ تحت إلحاحهم، حتى ال يظنوا أنه غير مهتم بأمر أبي�ه الروح�ي، فأرس�لوا 

 .الخمسين رجالً واستمروا يفتشون عليه لمدة ثالثة أيام ولم يجدوه

. في أريحا يخبرونه أن بحثهم ل�م يس�فر ع�ن ش�يءوفي النهاية رجعوا إلى أليشع 

 .وهنا تأكد للجميع اختطاف إيليا إلى السماء
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  ،بينما تنتهي سيرة أي إنسان بموارات�ه الث�رى ليمض�ي ف�ي طري�ق األرض كله�ا

وما زالت حياته كتاباً مفتوح�اً . نجد أن سيرة إيليا تختلف كثيراً حيث أنه لم يمت بعد

لم تكتمل فصوله حتى ه�ذا الي�وم، وم�ا زال�ت العالق�ة بين�ه وب�ين شخص�ية المعم�دان 

ذك��ر م��ن إش��ارات ع��ن إيلي��ا ف��ي س��فر الرؤي��ا  وم��ا. مح��ل تس��اؤالت وت��أمالت كثي��رة

 . سيظل مجاال الجتهادات المفسرين  حتى تتم هذه النبوات

  يهدف هذا الفصل إلى مراجعة بعض ما ذكر عن إيليا ف�ي العه�دين بع�د ص�عوده

 .إلى السماء في مشهد لم يتكرر عبر التاريخ

 ى معج�زات أكث�ر ورغ�م أن أليش�ع أج�ر ،استكمل أليشع رسالة إيليا بعد ص�عوده

ف أن�ه تلمي�ذ إيلي�ا ال�ذي ك�ان يخدم�ه  من أي من أنبياء العه�د الق�ديم إال أن�ه ظ�ل ي�ـُعرَّ

وهذه التلمذة هي الت�ي أعطت�ه الش�رعية الت�ي  ،)۱۱:۳مل۲(ويصب الماء على يديه 

 .جعلت بني األنبياء يهابونه ويطيعونه في الحال

 وته الخاصة بموت إيزابل بعد سبع سنوات تقريباً من صعود إيليا تحققت نب

فماتت إثر االنقالب الذي قام به ياهو ضد بيت أخآب، ولحست الكالب دمها في 

كما أباد ياهو نسل أخآب . نفس المكان الذي لحست فيه دم نابوت اليزرعيلي

أَْفنَاهُ، َحَسَب  َوَجاَء إِلَى السَّاِمَرِة، َوقَتََل َجِميَع الَِّذيَن بَقُوا ألَْخآَب فِي السَّاِمَرِة َحتَّى"

بِّ الَِّذي َكلََّم بِِه إِيلِيَّا  ) ۱۷: ۱۰مل ۲." (َكالَِم الرَّ

َهْل َرأَْيَت َكْيَف اتََّضَع أَْخآُب أََماِمي؟ فَِمْن أَْجِل «تتميماً لقول الرب إليليا  وكان هذا

ي أَيَّاِم اْبنِِه أَْجلُِب الشَّرَّ َعلَى أَنَّهُ قَِد اتََّضَع أََماِمي الَ أَْجلُِب الشَّرَّ فِي أَيَّاِمِه، بَْل فِ 

وهي العقوبة التي تأجلت لسنوات طويلة نتيجة توبة أخآب  )۲۹:۲۱مل۱( .»بَْيتِهِ 

 . التي لم تدم إال قليالً 
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                         المعمدان يأتي بروح إيليا* 

  قب�ل تجس�د  ع�ن مج�يء إيلي�ا آخ�ر –آخر أسفار العهد الق�ديم  –يتنبأ سفر مالخي

وأش��ارت النب��وات لس��وء ). والمقص��ود ب��النبوة ه��و يوحن��ا المعم��دان(الس��يد المس��يح 

الحال��ة الروحي��ة قب��ل مج��يء الس��يد المس��يح، في��أتي يوحن��ا المعم��دان ليهي��ئ الطري��ق 

هأَنََذا أُْرِس�ُل إِلَ�ْيُكْم إِيلِيَّ�ا النَّبِ�يَّ قَْب�َل «: ويعظ الناس بالتوبة مبكتاً إياهم على خطاياهم

، اْليَْوِم اْلَعِظيِم َواْلَمُخوِف،  بِّ فَيَ�ُردُّ قَْل�َب اآلبَ�اِء َعلَ�ى األَْبنَ�اِء، َوقَْل�َب ٦َمِجيِء يَْوِم الرَّ

 )٦-٥: ٤مال(.»لِئَالَّ آتَِي َوأَْضِرَب األَْرَض بِلَْعنٍ . األَْبنَاِء َعلَى آبَائِِهمْ 

 ،فق��د ق��ال ع��ن يوحن��ا  ق��ال الس��يد المس��يح أن يوحن��ا المعم��دان ه��و إيلي��ا المنتظ��ر

َه�ا أَنَ�ا أُْرِس�ُل أََم�اَم َوْجِه�َك َمالَِك�ي الَّ�ِذي يَُهيِّ�ُئ : هَذا ُهَو الَِّذي ُكتَِب َعْنهُ " :المعمدان

: ۱۱م�ت." (َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْقبَلُوا، فَهَذا ُهَو إِيلِيَّا اْلُمْزِمُع أَْن يَ�أْتِيَ ۱٤. طَِريقََك قُدَّاَمكَ 

 )۱٤و  ۱۰

 يؤيد هذه الفكرة أن مالك الرب وقف ع�ن يم�ين م�ذبح البخ�ور، حي�ث ك�ان  ومما

الَ تََخْف يَا َزَكِريَّ�ا، ألَنَّ ِطْلبَتَ�َك قَ�ْد ُس�ِمَعْت، َواْمَرأَتُ�َك  «: زكريا الكاهن يبخر وقال له

يِه يُوَحنَّ�ا �ِه يَْمتَلِ�ئُ . أَلِيَصابَاُت َستَلُِد لََك اْبنًا َوتَُسمِّ وِح اْلقُ�ُدسِ  َوِم�ْن بَْط�ِن أُمِّ . ِم�َن ال�رُّ
بِّ إِلِهِه��مْ ۱٦ ُم أََماَم��هُ بِ��ُروِح إِيلِيَّ��ا ۱۷. َويَ��ُردُّ َكثِي��ِريَن ِم��ْن بَنِ��ي إِْس��َرائِيَل إِلَ��ى ال��رَّ َويَتَقَ��دَّ

تِِه، لِيَُردَّ قُلُوَب اآلبَاِء إِلَى األَْبنَاِء، َواْلُعَصاةَ إِلَى فِْك�ِر األَْب�َراِر، لَِك�ْي يَُهيِّ� بِّ َوقُوَّ َئ لِل�رَّ

  )۱۷-۱٦و  ۱۳: ۱لو. (»َشْعبًا ُمْستَِعّدًا

  وف�ي ه�ذه الكلم��ات اقت�بس م�الك ال��رب جيرائي�ل نب�وة النب��ي مالخ�ي، وق�ال أنه��ا

 . ستتحقق في يوحنا المعمدان الذي يتقدم أمام السيد المسيح بروح إيليا وقوته

  التشابه كثيرةوإذا تأملنا حياة وعمل كل من إيليا والمعمدان لوجدنا أوجه:  

  ًفي المنظر الخارجي كان االثنان متشابهين، فكالهما ع�اش ف�ي الص�حراء ناس�كا

. متب��تالً، وب��دأ خدمت��ه الديني��ة بطريق��ة مباش��رة دون أن نع��رف الكثي��ر ع��ن نش��أته

 )۲: ۳لو  - ۱: ۱۷مل۱(
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  كان االثنان يلبسان نفس المالبس، لباس من وب�ر االب�ل وعل�ى الوس�ط ح�زام م�ن

 )۱٤: ۳مت   - ۸: ۱مل۲. (الجلد

  ولم يكن عمل إيليا تقديم رسالة جديدة من عند هللا، ولكن هدفه كان إعادة الش�عب

إلى عهدهم مع هللا بعدما نقضوه، وهكذا كان عمل يوحن�ا المعم�دان أن ي�رد كثي�رين 

من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، والعصاة إلى فكر األبرار، أي أن عمل المعم�دان 

ء عب��ادة جدي��دة، ولك��ن تثبي��ت العه��ود القديم��ة ب��ين الن��اس وإلهه��م، ورج��وع ل��يس ب��د

 .اإلنسان إلى بساطته األولى وطفولته البري ة كابن ل

 فهو قد سلم نفسه بالكلية ل، وك�ان يش�عر ف�ي  ،خدم إيليا الرب بكل أمانة وحماس

ف�ي ك�ل    كل لحظة أنه واقف في محضر هللا، فاستمد قوته م�ن ع�رش النعم�ة،      

مواق�ف حيات��ه، وه�و يواج��ه أنبي�اء البع��ل وي�ذبحهم، ث��م وه�و ي��وبخ أخ�آب عل��ى قت��ل 

 . نابوت، وأخزيا على اللجوء لبعل زبوب

ك��ان المعم��دان حازم��اً ف��ي  ت��وبيخ هي��ردوس المل��ك  ،وب��نفس الحم��اس والش��جاعة

 -ال�ذي ك�ان عل�ى قي�د الحي�اة  -صراحة ألنه تزوج من هيرودي�ا ام�رأة أخي�ه فيل�بس 

و م��ا تمنع��ه الش��ريعة، وتمس��ك المعم��دان بموقف��ه الج��ريء حت��ى دف��ع حيات��ه ثمن��اً وه��

 . لشجاعته ومجاهرته بالحق

 فإيزابل الملكة     . كانت زوجة الملك هي العدو المباشر لكل من إيليا والمعمدان

 . هددت إيليا وعطلت خدمته طويالً  -زوجة أخآب  -األممية الشريرة 

س فلم تكن أقل شراً من إيزابل، بل لقد نجحت فيما فشلت أما هيروديا زوجة هيرود

أما هي فقد نجحت في تنفيذ . فيه إيزابل التي هددت إيليا بالقتل ولم تستطع أن تفعل

خطتها، إذ رقصت ابنتها أمام الملك يوم مولده فأقسم أمام المدعوين أن يلبي أي 

فطلبت رأس يوحنا  ،طلب لها، فاستشارت الفتاة أمها التي وجدت الفرصة سانحة

وكان لها ما أرادت فأطاح السياف برأس أعظم مواليد النساء ... المعمدان على طبق

 !  مكافأة للراقصة الصغيرة 
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 إيليا على جبل التجلي* 

   بع��د ص��عود إيلي��ا

إلى السماء في مركب�ة 

ناري������ة، ع������اد إل������ى 

أرض���نا م����رة أخ����رى 

عل����ى جب����ل التجل����ي، 

ليلتق��ي بالس��يد المس��يح 

س�����ى ف�����ي ومع�����ه مو

معج������زة فري������دة ل������م 

يش����������اهدها س����������وى  

التالمي����������ذ الثالث����������ة 

المق�������ربين بط�������رس 

 .ويعقوب ويوحنا
 

 .موسى وإيليا في التجلي  مع السيد المسيح

 إشارة إلى دخول النفس إلى تذوق الحياة األخ�رى، لت�رى عريس�ها قادم�ا  التجلي

تمل�ه وه�ى بع�د ف�ي في ملكوته، معلنا لها أمجاده اإللهي�ة، بالق�در ال�ذي يمكنه�ا أن تح

الجـســد، هذا العم�ل ال�ذي تحق�ق بطريق�ة ملموس�ة عل�ى جب�ل ت�ابور أم�ام ثالث�ة م�ن 

 .التالميذ، ونبيين من العهد القديم هما موسى وإيليا

  رت�بط التجل�ي بأح�داث وقد اعبر الزمن،  "الملكوت السماوي"التجلى هو إعالن

اَللَّ�َذاِن ظََه�َرا ۳۱ِن َمَعهُ، َوُهَما ُموَس�ى َوإِيلِيَّ�ا، َوإَِذا َرُجالَِن يَتََكلََّما"الصليب والقيامة،

لَ���هُ فِ���ي ) ص���لبه وقيامت���ه(بَِمْج���ٍد، َوتََكلََّم���ا َع���ْن ُخُروِج���ِه  الَّ���ِذي َك���اَن َعتِي���ًدا أَْن يَُكمِّ

نه ال يمكن للمؤمن أن يرتفع على جبل التجل�ي لي�رى به�اء أل )۳۰:۹لو."(أُوُرَشلِيمَ 

البد أن يشاركه آالمه لك�ي يختب�ر ق�وة . ا لم يقبل صليبه أوالً الرب ويتمتع بأمجاده م

 .قيامته
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 في هذه المناسبة الجليلة؟ بالذات  ترى لماذا اختار هللا موسى وإيليا  

، الن�اموسلقد كان موسى وإيليا ممثلين للعهد القديم كله، موسى يمثل الشريعة و -۱

بياء جميعاً يتطلعون إلى مج�يء الس�يد ، وكأن الشريعة كلها واألناألنبياءوإيليا يمثل 

 .المسيح غاية الناموس ومركز النبوات

 ف�ي ال�رب، ماتوا ورقدوا ذينجاء موسى النبي إلى حضرة الملك المسيا ممثالً لل -۲

رحلوا عنا بالجسد لكنهم مرتبطون معنا من خالل ال�رب يس�وع المس�يح ال�ذي يمل�ك 

 . على الجميع

، إذ أنه لم يمت ولكن�ه ص�عد األعضاء األحياء المجاهدينوأما إيليا النبي فجاء يمثل 

 اً وبهذا يعلن لنا الرب أن له س�لطان. للسماء، وكأن الكل يلتقون معا كأحياء في الرب

 .على الموت وعلى الحياة

عل�ى أن الس�يد ل�يس مج�دفاً عل�ى الن�اموس كم�ا  ي�دعى  ش�اهداً موسى النبي جاء  -۳

 . ن المجد الذي رآه في العليقةوأن مجد الرب يسوع أعظم م. اليهود

على مجد هللا الذي عاينه في التجلي بصورة أعظم م�ن الن�ار الت�ي  شاهداً وإيليا جاء 

 . نزلت من السماء

وك��ال  المت��زوجينف��ي ملك��وت الس��موات، وموس��ى يمث��ل  البت��وليينإيلي��ا يمث��ل  -٤

 .الفريقين يشهد لمجد الرب ومدعو لألمجاد السماوية

تختلف عن  فارق عالمنا بطريقة فريدةنالحظ أيضاً أن كال من موسى وإيليا قد  -٥

أو الش�يخوخة، لكن�ه انتق�ل فموسى لم يمت م�ن ت�أثير الم�رض  ،سائر البشر العاديين

وق�ام هللا بنفس�ه إلى السماء وسط مظاهر ترحيب هللا، فانطلق�ت روح�ه إل�ى المج�د، 

، لكن�ه انطل�ق أما إيليا فلم يمت أصالً . في مكان ال يعرفه غير هللابدفن جسد موسى 

 .  إلى السماء في مركبة نارية وكالهما حدث فريد لم يتكرر

وهناك سبب آخ�ر جع�ل هللا يرس�ل موس�ى وإيلي�ا للق�اء الس�يد المس�يح عل�ى جب�ل  -٦

خ��دمتهما ق��د تم��ت بمج��يء التجل��ي، وه��و أن يك��ون ظهورهم��ا بمثاب��ة إع��الن أن 

وج�دنا ال�ذي كت�ب عن�ه ": اله فيلبس عن الس�يد المس�يحوهو المعنى الذي ق .المسيح
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موس�ى كت�ب ": وق�ال الس�يد المس�يح )٤٥: ۱ي�و." (موسى في الناموس واألنبي�اء

 ).٤٦: ٥يو" (عني

ولعل كل هذه التفسيرات ليست إال بعضاً من الكثير م�ن تل�ك األس�رار العجيب�ة الت�ي 

جبل التجلي، ليق�دما للس�يد جعلت الرب يختار هذين النبيين بالذات ليظهرا معه على 

 .المسيح شهادة أنه هو ُمشتـَهى كل األمم ومـُنتظـَر كل األجيال

  وأخي��راً ف��إن لق��اء موس��ى وإيلي��ا كن��ائبين ع��ن رج��ال العه��د الق��ديم، م��ع  بط��رس

ويعقوب ويوحنا الذين يمثل�ون رج�ال العه�د الجدي�د، يش�ير لك�ون الس�يد المس�يح ه�و 

 .و سر خالص الكل ومشتهى الجميعمركز الكتاب المقدس بعهديه وه

  كان اسمعوا لهوعندما سمع التالميذ صوت اآلب معلناً أن هذا هو ابنه الحبيب ،

 -مهم��ا س��مت تع��اليمهم  -ه��ذا إعالن��اً م��ن هللا أال يكتف��وا بش��ريعة موس��ى، واألنبي��اء 

 . ولكن يقدمون الطاعة واإلكرام للسيد المسيح االبن الحبيب

ى وإيليا على جبل التجلي للحظات قليل�ة، ث�م ع�ادا بع�دها إل�ى لقد ظهر البطالن موس

المج��د ال��ذي ج��اءا من��ه، بع��د أن ش��هدا لعظم��ة المس��يح وك��ان انس��حابهما م��ن المش��هد 

 . إشارة إلى ضرورة تركيز التفكير كله في ربنا يسوع المسيح له المجد

 موضوع حديث التجلي* 

  ع�ن ماض�يهما العجي�ب وال ع�ن لم يتحدث موسى وإيليا عن أخب�ار الس�ماء، وال

اختباراتهما في خدمة هللا، لكنهما تحدثا عن حادثة على وشك الح�دوث وه�ي ص�لب 

المس��يح، إن العظم��اء ال يتح��دثون إال  ف��ي المواض��يع العظيم��ة، وه��ذا ه��و أعظ��م 

 .موضوع تحدث عنه موسى وإيليا مع السيد المسيح

 خ��روف الفص��ح ث��م ت��ذكر موس��ى كي��ف ك��ان ذب��ح  ،وعن��د الح��ديث ع��ن الص��ليب

كله�ا ليس�ت إال خروجه ببني إسرائيل وعب�ور البح�ر ورف�ع الحي�ة ف�ي البري�ة،  ه�ذه 

 .رموزاً حان وقت إتمامها

  ،وكان إيليا يدرك أن هللا لم يظهر له ف�ي الزوبع�ة وال ف�ي الزلزل�ة وال ف�ي الن�ار

 ولكن في الصوت المنخفض الخفي�ف له�ذا اإلل�ه المتجس�د ال�ذي ال يص�يح وال يس�مع
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تظلم الشمس وتتزلزل الجبال أم�ا ه�و . يـُظلـَم فال يفتح فاه . أحد في الشوارع صوته

 !فال يطلب إال غفرانا لصالبيه 

 )٥: ٤مال: (إيليا يأتي قبل مجيء يوم الرب العظيم*  

  يظهر لقارئ العهد الجديد مدى رسوخ االعتقاد بحتمية عودة إيليا مرة ثانية إل�ى

... عظيم�ة مث�ل رب المج�د يس�وع ث�ارت التس�اؤالت ومع ظه�ور شخص�ية. األرض

هل ه�ذا ه�و إيلي�ا وق�د ع�اد إل�ى األرض؟ ل�ذا وج�ه إلي�ه اليه�ود ه�ذا الس�ؤال مباش�رة 

وعن�دما س�أل ال�رب تالمي�ذه ع�ن  ،)۲۱:۱ي�و(ه�ل أن�ت إيلي�ا ؟ : ليفصح عن حقيقت�ه

وهي��رودس بع��دما ) ۱٤:۱٦م��ت(أن بعض��هم يظ��ن أن��ه إيلي��ا : رأي الن��اس في��ه ق��الوا

رأس المعمدان وسمع عن معجزات السيد المس�يح م�ألت نفس�ه المخ�اوف ألن�ه  قطع

أن يَُسوَع ُهَو الِمعِمَداُن وقَ�د قَ�اَم َم�ن الَم�وِت أو إيلي�ا وق�د َع�اَد  :سمع الناس يقولون

 ) ۸-۷: ۹لو. (إلى األرضِ 

  ظ�ن اليه�ود إلهي إلهي لم�اذا تركتن�يوعند الصليب عندما صرخ الرب يسوع ،

،  فم�ن ه�ذا كل�ه يتض�ح م�دى رس�وخ فك�رة ع�ودة إيلي�ا )٤۷:۲۷م�ت(إيليا أنه ينادي 

 . لدى اليهود، ويشير سفر الرؤيا أيضا إلى هذه الفكرة كما سنرى

 إيليا في سفر الرؤيا* 

  يشير اإلصحاح الحادي عش�ر م�ن س�فر الرؤي�ا إل�ى ش�اهدين للمس�يح يأتي�ان ف�ي

، واختلفوا هل الثاني ه�و إيليا هو ويعتقد معظم المفسرين أن أحدهما. األيام األخيرة

. الذي راف�ق إيلي�ا ف�ي التجل�ي موسى أم هو ،)باعتباره مثل إيليا أي لم يمت( أخنوخ

 سـيدوسـون الـمـدينة المقدسة) أي األشـرار(وتشيــر الـنـبـوة أن األمـم 

 . شهراً أي ثالث سنوات ونصف ٤۲لمدة ) أي الكنيسة( 

  ُالكتاب المقدس فهي تشـير إلى الجـــفاف الروحيذكر هذه المدة في وحيثما ت 

الذي حدث أوالً في عهد أخ�آب مم�ا جع�ل إيلي�ا ي�أمر ب�إغالق الس�ماء، ث�م تك�رر ف�ي 

في القرن الث�اني قب�ل الم�يالد حي�ث احت�ل المل�ك الش�رير ) ۱مك ۱(عصر المكابيين 

ودن��س الهيك��ل ومن��ع ال��ذبائح ط��وال ث��الث س��نين  ،أنطيخ��وس أبيف��انيوس أورش��ليم
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يتكرر نفس الرقم للمرة الثالثة في آخر األيام كم�ا ذكرن�ا ف�ي اإلص�حاح وسونصف، 

 . الحادي عشر من سفر الرؤيا

 ويش��به يوحن��ا الرائ��ي ه��ذين الش��اهدين ب��الزيتونتين أو المن��ارتين تكريم��اً لهم��ا .

ويخبرنا أن لهم�ا ق�وة أن يخرج�ا ن�اراً م�ن فمهم�ا لتأك�ل أع�داءهما وأن يغلق�ا الس�ماء 

مما يشير أن أحدهما هو إيليا أو شخص له قوته ألن هذه المعج�زات (المطر  ويمنعا

 ). لم يقم بها سوى إيليا 

أي أن اآلخ�ر (ولهما أيضاً سلطان أن يح�وال الم�اء دم�اً ويض�ربا األرض بض�ربات 

 ).هو موسى أو من له قوته

   وسيفيض هللا عليهم�ا

بروح النبوة، لك�ي يتكلم�ا 

ع���ن األم���ور العتي���دة أن 

وسيكون لهما قوة . حدثت

روحي��ة لعم��ل المعج��زات 

والتعل����������يم والتبش����������ير 

ومح���اورة ض���د المس���يح 

والكشف عن كذب دعواه 

وزي������ف آيات������ه وإن������ارة 

األذهان  للتمسك باإليمان 

ل�����ذلك لقُب�����ا . (الص�����حيح

 ).بالمنارتين

 

 

 

 
 الزيتونتان والمنارتان
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  ولكن هللا سيسمح  لل�وحش

أن يقت������ل ه������ذين الش������اهدين 

هم���ا س���كان األرض فيش���مت ب

ع���ذباهم األش���رار ألنهم���ا ق���د 

بإن������ذاراتهما الش������ديدة الت������ي 

أزعج��ت ض��مائرهم ورس��مت 

أم�����امهم م�����ا ينتظ�����رهم م�����ن 

الدينونة الرهيب�ة، ولمزي�د م�ن 

التمثي���ل بجثتيهم����ا ف���إنهم ل����ن 

ي��دفنوا الجثت��ين، ث��م يتمج��د هللا 

في قديــســيه بعد ثالثــة أيـ�ـام 

 ونصــف مــــن موتهمـــــــــا 

 
 قيامة الشاهدين وصعودهما للسماء

 .فيقومان ويصعدان إلى السماء في سحابة عظيمة أمام كل الناس

 إيليا في صلوات الكنيسة* 

 في قسمة الصوم الكبير تؤكد الكنيسة على أهمية الصوم  :في القداس اإللهي

 الصوم والصالة هما اللذان رفعا إيليا إلى" .لتهي ة اإلنسان للعيشة السماوية

 ."السماء وخلصا دانيال من جب األسود

 في طلبة المساء من البصخة تؤكد الكنيس�ة عل�ى  :في صلوات البصخة المقدسة

  -:فنقول ،رعاية الرب العجيبة ألوالده وبركته التي تغني

عن�دما أمط�رت الس�ماوات  )أي من مدينة تشبه ( يا من قبلت طلبة إيليا التسبيتي "

كيلة الدقيق وقسط الزيت في بيت األرملة، اقب�ل طلب�ة وأنبتت األرض وباركت في 

 ."نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك األطهار
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 نالح�ظ أن�ه ي�أتي ذك�ر إيلي�ا م�ع أليش�ع تأكي�داً لفك�رة التلم�ذة  :في مجمع التس�بحة

 اطلبــــ�ـا م�ن". والبنوة وارتباط األب باالبن، والمعلم بالتلميــذ، والقائ�د بم�ن يخلف�ه

  ."الرب عنا يا إيليا التسبيتي وأليشع تلميذه ليغفر لنا خطايانا

 الس�الم ل�ك ي�ا م�ريم ": وأيضاً في القطعة الثامنة من ثيؤطوكية األح�د نق�ول ....

 ." قوة إيليا
 

 صــــــــــــــالة
  نش��كرك ي��ا رب ألن��ك س��محت لن��ا أن ن��رى جم��ال قديس��يك وح��الوة

. طن�ا ي�ا رب ق�دراً ض� يالً م�ن ق�وة إيلي�ا وروح�ه الناري�ة أع. العشرة معك

: " ساعدنا كي  نغل�ب  الش�ر  ال�ذي يحاص�رنا، واجعلن�ا ن�ذوق ق�وة كلمات�ه

 ."حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه

  ،أعن��ا ي��ا رب لك��ي ال نخ��اف الش��ر، وال نخش��ى أي ش��خص أو ش��يء

. ك مهم�ا كلفن�ااجعلن�ا نطي�ع كالم�. ولتكن أنت يا رب أمام عيوننا كل حين

ثبت فينا اإليمان، وأعطنا برك�ة ه�ؤالء القديس�ين واجعلن�ا نتمت�ع بش�ركتهم 

 .وشفاعتهم عنا

  علمن�ا كي�ف نس�لك باتض�اع وتوب�ة ك�ل . بارك يا رب كنيستك وشعبك

وكم��ا رفع��ت إيلي��ا إل��ى مج��ده وقوت��ه، ارفعن��ا نح��ن أيض��اً م��ن . أي��ام حياتن��ا

 .وم أمامك كما يليق بأوالدكالضعف والكسل والشك لنكون قديسين بال ل

  اقب��ل ي��ا رب طلبتن��ا بش��فاعة أمن��ا الع��ذراء وجمي��ع مص��اف قديس��يك

 .  آمين. لك كل المجد. وشفاعة إيليا نبيك العظيم

  آمينبركة صلواته وطلباته فلتكن مع جميعنا.  
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U جلع��اد:U  منطق��ة جبلي��ة تق��ع ش��رق نه��ر األردن به��ا قري��ة تس��مى تـَش��ـَّبه وه��ي

 .مسقط رأس إيليا التشبي

U صرفة:U  وق�د أرس�ل هللا إيلي�ا إل�ى . س�احل البح�ر المتوس�طمدينة فينيقي�ة عل�ى

 ).  ۲٤ -۸: ۱۷مل  ۱( .، ولكن إيليا أقامههاثم مات ابنأرملة هناك لتعوله 

U لسامرةا:U ئيل التي بناها الملك عمري والد أخآبعاصمة إسرا. 

U جبل الكرمل:U  يطل على البحر المتوسط، نزلت عليه نار هللا فأحرق�ت ذبيح�ة

 ).٤٦: ۱۸  مل۱. (إيليا وتأكد الشعب أن البعل وأنبياءه كاذبون

U نهر قيشونU : أنبياء البعلإيليا  وعنده ذبحنهر في سهل يزرعيل.  

U يزرعيل:U  وهن�اك ،قص�ره آبخ�أفيه�ا  ىبن�، يزرعي�لمدينة على حدود س�هل 

 ). ۱۱: ۱۰-۱٦: ۹مل ۲(، وأُفنيت عائلة أخاب )۱٦-۱: ۲۱ مل۱( تل نابوتـُ ق

U  بئر سبع:U آخر مدن يهوذا جنوباً لجأ إليها إيليا هرباً من إيزابل. 

 U راموت جلعاد:U مدينة على الحدود ب�ين إس�رائيل وأرام، وكان�ت مح�ل ن�زاع 

 .بينهما طويل 

U آبل محولة:U موطن أليشع النبي على الشاطئ الغربي لنهر األردن. 

U الجلجال:U  تطلق على موضعين، أحدهما شرق األردن، واآلخر هو الم�ذكور

أميال شمال بيت إي�ل، وك�ان به�ا مدرس�ة لألنبي�اء  ۷في قصة إيليا، تقع على بعد 

 .)۲مل۲( أيام إيليا وأليشع

U بي���ت إي���ل:U ليش���ع ك���ان به���ا مدرس���ة لألنبي���اءأيلي���ا وف���ي أي���ام إ ،بي���ت هللا أي 

 .)۲مل۲(

U أريحا:U ٥: ۲مل۲(مدرسة لألنبياء في أيام إيليا وأليشع  كانت بها.( 
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