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+++  

  :  المنقسمـــــةالمملكــــــة 
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ــرى  ــه )  875 – 886( عم ــاب ابن ــانى )  853 – 875( وأخ ــام الث ( ويربع
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كانـت المملكتـان تعبـدان ذات    . تستند البنية السياسية إلـى البنيـة الدينيـة    
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للشـمال عبـدوا العجـل ،     19كـل الملـوك الــ    . وإليشع ويـاهو أن يقتلعوهـا   

أن يــرد الشــعب إلــى عبــادة  بعضــهم عبــد البعــل لكــن لــم يحــاول أحــد
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تى صـار الجـرح خطيـرا والمـرض عـديم      المرعبة ، وبعض الديانات الكنعانية ح

  . الشفاء 

   

  ) للقمص تادرس يعقوب (       من وحى سفر الملوك األول

  هب لى مع سليمان أن اقيم لك بيتا مقدسا + 

يسكنه اآلب السماوى ، وحوله         ...     ...  روحك القدوس هو الذى يدشنه  

  السمائيون 

فأنت سر حياتى ونجاحى     ...  هب لى مع سليمان نجاحا فى كل عمل+ 

  وغناى وفرحى 

فال يحل فى داخلى    ...  لتطرد من داخلى غباوة رحبعام وشر يربعام+ 

  انقسام ، وال أقيم فى داخلى عبادة العجلين 



فتتسلل عبادة البعل .. ال تسمح لى أن أتحد مع أخاب بإيزابل الشريرة + 

  والعشتاروت إلى 

  .. اتمتع بك وبنار روحك القدوس .. هب لى قلب إيليا النارى + 

  . فأصير بالحق ملكا ، موضع سرورك ، يا ملك الملوك   

   

+ + +  

   

  النبى النارى 

  إيليــــــا النبـــــى

   

ــب   + +  ــى عجي ــث اهللا بنب ــة بع ــك الظلم ــذا الجــو الحال فــى وســط ه

بينمـا أعـد عـدو    . ليشــهد لـه ويعمل لخالص أخوتـه وهـو إيليـا التسـبى     

أخاب وإيزابل لبث روح الفسـاد ، أعـد اهللا إيليـا النبـى ليشـهد ويعمـل       الخير 

لحساب ملكوته ، لم يكـن أحـد جريئـا بـين ملـوك إسـرائيل فـى ارتكـاب         

  . الخطية مثل أخاب ، ولم يوجد نبى جرىء ونارى مثل إيليا 

كــان أخــاب ضــعيف الشخصــية أمــام ايزابــل ، جــرى وراء زوجتــه التــى  

للــــــه ، فقــد قتلــت مــنهم مــن قتلــت ، اضــطهدت الكهنــة وانبيــاء ا

وهرب البعض إلى الكهوف ، اسـتطاعت الملكـة بشـرها ، يعاونهـا كهنـة      

  . البعل ، أن تحتذب الشعب إلى عبادة البعل بكل رجاساتها 

هذا وقد اتسمت بـالعنف ؛ حـين اشـتهى رجلهـا كـرم نـابوت اليزرعيلـى        

  خططت لقتل نابوت وورثته 



مؤيـدا مـن اهللا بعجائـب    ) ملـوك أول  (  17اصـحاح  من   لقد بدأت سيرة إيليا

  .فائقة 

 17حتـى نهايـة أصـحاح    ) ملـوك أول  ( وعندما نتأمل فيما ورد فـى سـفر   

الذى يصور لنا الحالة المحزنة التى وصـلت اليهـا األسـباط العشـرة ، وكيـف      

سادتها العبادة الوثنية بشكل عام قـد نتخيـل بـأن هـذه هـى نهايـة األمـر        

له الحى لن تسترد مكانتها األولـى وقوتهـا السـابقة ، هـذا مـا      وأن عبادة اال

اعتقده أخـاب وايزابـل ، واألنبيـاء الكذبـة بـل والبقيـة مـن جماعـة أوالد اهللا         

  . األمناء الذين كانوا قد تشتتوا مختبئين 

ولكنهم اسـقطوا مـن حسـابهم أمـرا جوهريـا ، انهـم نسـوا اهللا نفسـه ،         

  ... أن يقول اهللا كلمته  ففى أزمة خطيرة كهذه كان ينبغى

عندما يأتى البشر آخر ما عنـدهم مـن الشـر فحينئـذ يحـين الوقـت للــــه        

ليبدأ عمله ، وعندما يبدأ اهللا عملـه فانـه يسـتطيع بأبسـط الوسـائل أن يقلـب       

رأسا على عقب كل مـا عملـه البشـر مـن دونـه ، ويسـطر بعـض الصـحائف         

  . لكل األجيال القادمة فى تاريخ البشرية ، لتكون درسا ثمينا وهدى 

...   "و " يبـدأ بحـرف العطـف    ) ملـوك اول  ( مـن سـفر    17ان األصحاح الـ 

، ان هــذا الحــرف ...... " قــال ايليــا التشــبى مــن مســتوطنى جلعــاد و" 

مرعب جـدا ألعـداء اللـــــه ، ولكنـه ملـىء بالرجـاء والمواعيـد األكيـدة         

  . ألوالده األمناء 

   

  : ايزابل الشريرة 



ا تركت ايزابل الشابة الجميلة قصور مدينـة صـور العظيمـة لكـى تكـون      عندم

زوجة الملك اسرائيل الجديد ، كان يظـن أن هـذا الـزواج توفيـق عظـيم ، فقـد       

كانت صور ملكـة البحـار فـى أوج عزهـا ومجـدها ، انتشـرت مسـتعمراتها        

علــى شــواطىء البحــر األبــيض المتوســط حتــى وصــلت الــى اســبانيا ، 

ل البحار والمحيطات حتـى تجاسـرت علـى الوصـول إلـى      ومألت سفنها ك

  . بالد قارة أوربا 

على أن ذلك الزواج مـع األسـف الشـديد كـان سـبب بـؤس وشـقاء ونـذير         

شؤم وخراب كغيره من الزيجات التـى تبـدو فـى أعيننـا جميلـة وموفقـة ،       

اذا فــال يمكــن أن يكســر أحــد وصــية اهللا الصــريحة التــى تقضــى بعــدم 

خص ال يعـرف اهللا دون أن يشـرب مـرارة العلقـم فـى النهايـة       األقتران بأى ش

 .  

ولعل ايزابل قبل أن تغادر بيت أبيهـا فـى صـور قـد أوصـاها بشـدة الكهنـة        

الذين تربت على أيديهم ، لكى تبـذل كـل مـا فـى وسـعها لتنشـر فـى        

اسرائيل ديانة بالدهـا البغيضـة ، لهـذا نراهـا ال تتـردد وال تتباطـأ فـى تلبيـة         

ء ، فانها فى بدايـة األمـر يظهـر أنهـا شـيدت مـذبحا لعشـتاروت        هذا الندا

بجوار يزرعيـل مقـر القصـر الخـاص لسـكن الملـك ، وكانـت تعـول كهنتـه          

  . القائمين على خدمة عشتاروت من مالها الخاص 

التـى هـى     بعد ذلك شيدت هـى وأخـاب مـذبحا للبعـل فـى السـامرة ،      

يكفـى للكثيـرين مـن    عاصمة المملكـة ، وكـان ذلـك المـذبح متسـعا جـدا       

، ثـم بـدأت الهياكـل الوثنيـة تشـيد فـى كـل        )  21:  10مل  2( العابدين 

أرجــاء المملكــة ، أمــا مــذابح األلــه الحــى كمــذبح الكرمــل ، فكانــت قــد 



تهدمت واكتظت األرض بأنبياء البعل وعشـتاروت الـذين كـانوا يفخـرون بمـا      

ب السـلطة  لهم من الحظوى لـدى الـبالط الملكـى ، ويتيهـون عجبـا بسـب      

التى انتقلت اليهم فجأة مع سـفالة أخالقهـم وانحطـاط مسـتوى حيـاتهم      

  . األدبية 

وهكذا بدت األرض كلها مرتدة عـن اهللا ، فمـن كـل ألـوف وربـوات اسـرائيل       

وحتـى هـؤالء كانـت    . لم يبق سوى سـبعة اآلف ركبـة لـم تجـث لبعـل      

ايليـا لـم   حياتهم مشلولة بسبب الخوف ، فـانهم كـانوا منـزوين لدرجـة أن     

  .... يشعر بوجودهم فى ساعة وحدته 

مشـرقة بـروح البهـاء والقـوة ، وهـو الوحيـد مـن بـين           جاءت سيرة إيليـا 

األنبياء نال كرامة األشتراك مع اخنوخ بانتقاله حيا مـن العـالم ، كمـا نـال مـع      

موسى النبى كرامة اللقاء مع السيد المسيح فـى تجليـه علـى جبـل تـابور      

 .  

   

  ؟  من هو إيليا

يناسـب األسـم رسـالته     –" إلهى هـو يهـوه   " كلمة عبرية معناها " إيليا " 

، فقد اتسم بالشجاعة مـع الغيـرة مـن أجـل اللــــــه ، والصـيغة اليونانيـة        

لهذا األسم هى الياس وتسـتعمل أحيانـا فـى العربيـة ، وهـو نبـى عظـيم        

. م  .عاش فى المملكة الشـمالية فـى النصـف األول مـن القـرن التاسـع ق       

  ظهر بطريقة سرية ، ال نعرف شيئا عن أسرته ، 

نشأ ايليا صبيا فى تلك الـبالد كبـاقى األوالد فـى جيلـه ، ربمـا كـان فـى        

صباه يشتغل برعاية األعنـام علـى تلـك الجبـال الجـرداء ، وعنـدما صـار رجـال         



كان يمتاز عن سـكان األوديـة والسـيول بقـوة عضـالته ، وعباءتـه التـى مـن         

وطــول قامتــه واســتقامتها ، وســاعده المفتــول ، وقوتــه البدنيــة وبــر األبــل ، 

  .... التى مكنته من أن يسبق الخيل فى المركبة الملكية ، 

  . وبما أنه يدعى التشبى فيرجع أنه ولد فى تشبى  

  ، " الغريب " معناه   وما هى التشبى ؟

  إنها قرية تقع فى شرق األردن فى جلعاد ،

   

ى األردن يمتـد إلـى بـالد العـرب ، وهـو يشـتمل       قطر جبلى شـرق :  جلعاد 

)  25:  13يــش ( البلقــاء الحديثــة ، أرض هىصــخرية ، وعــرة ، وجــاء فــى 

أن تخم جاد كان يشمل كـل مـدن جلعـاد ، ونصـف سـبط منسـى ، أخـذوا        

  ) .  31،  30:  13يش ( كل بشان ونصف جلعاد 

ــى  ــاء ف ــث ( وج ــاد أعطــى  )  16،  13،  12:  3ت ــل جلع أن نصــف جب

  . لرأوبين وجاد وبقية جلعاد أعطيت لنصف سبط منسى 

ــالقول  ــاد  " فب ــن مســتوطنى جلع ــا " التشــبى م ــربين " معناه ــن المتغ م

  " .. المقيمين فى جلعاد 

تبقى سيرة إيليا النبـى تؤكـد عبـر األجيـال أال نبحـث عـن أسـرة األنسـان         

  . وأسالفه ، بل عن شخصه وحياته وأفكاره وتصرفاته 

زهدا كامال ، وأحب اهللا الـذى ملـك قلبـه وملـك علـى كـل        كان إيليا يعيش

كيانه ، فأبغض العالم وكل ما فيه ، ملقيـا بـه خلـف ظهـره ألن هـذا العـالم       

  . سيمضى وكل شهوته 



أراد أن يـدخل فـى   .. لم يعطى أهمية للجسد الـذى يشـتهى ضـد الـروح     

يـة مـع   دائرة السمائيات منجذبا اليها ليتمتـع فـى عـالم الـروح بحيـاة مالئك     

  . السمائيين فى تسبيح دائم 

 1مـل   2( وكان عادة يلبس ثوبا من الشعر ومنطقة مـن الجلـد علـى حقويـه     

مـت  ( وكان يوحنا يشبهه إذ أعـد قلـب الشـعب لإليمـان بالمسـيح      ) .  8: 

3  :4  . (  

والمسوح التى كان إيليـا النبـى يغطـى بهـا جسـده تشـير إلـى حيـاة         

!! وهـو يحمـل فـى انسـحاقه الـداخلى قـوة        األنسحاق والتذلل قدام اهللا ،

  .... انها قوة إلهية تعمل فيه 

ليعمـل بهـا حسـب قصـده     ... إيليا النبى سلم للرب حياتـه تسـليما كـامال    

  المعروف فى علمه السابق 

. يعطى المعـى قـدرة ولعـديم القـوة يكثـر شـدة       : " ويقول أشعياء النبى 

عثـرا ، وأمـا منتظـروا الـرب فيجـددون      الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون ت

" ( قوة ، يرفعون أجنحـة كالنسـور ، يركضـون وال يتعبـون يمشـون وال يعيـون       

  ) .  31 – 29:  40أش 

.. عالمـة األشـتداد بـالحق    : وكان إيليا يلبس منطقة من جلـد علـى حقويـه    

  . وللحق يشهد ... وبالحق يسلك ... الحق يطلب 

ـ  .. فايليا النبى  يم مقتـدر فـى األيمـان مملـوء مـن روح اهللا      بحق نبـى عظ

  .يشهد للحق ويحفظ العبادة الطاهرة 

+ + +  

   



  : يمكن تقسيم حياة ايليا إلى خمس مراحل 

لقـاؤه  (  –ظهوره أمام أخاب المرتد ، وتأديبـه لـه بسـنوات الجفـاف       -1

قتـل   –مع أرملة صـرفة صـيدا علـى سـاحل البحـر األبـيض المتوسـط        

   18 – 17مل  1) ( أنبياء البعل 

ظهـور  ( اضطراره إلى الهروب إلى جبـل حوريـب مـن وجـه ايزابـل        -2

اهللا له فى نفس المغـارة التـى فيهـا رأى موسـى مجـد اللــــــه       

  )  19مل  1) ( اختيار إليشع تلميذا له  –

  ) .  21مل  1( تنبؤه عن خراب بيت أخاب بسبب قتل نابوت     -3

احتراق قائدى الخمسـين بنـار مـن السـماء     ( انتهاره أخزيا بن أخاب     -4

  )  1مل  2) ( 

  . صعود إيليا إلى السماء     -5

   

  نظرة الكتاب المقدس إليه 

وعـد الـرب أن يرسـل إيليـا النبـى قبـل يـوم          ) 6،  5:  4( فى مالخـى  

 17:  1الرب العظيم ، وقد تحقق ذلـك عنـد مجيئـه األول ، إذ ورد فـى لوقـا      

  ء بروح إيليا وقوته أن يوحنا المعمدان جا

سيأتى ايليا النبى مع أخنـوخ فـى أيـام ضـد المسـيح ويسـندا الكنيسـة        

  . ويستشهدا 

  شخصيته 

  يشبه إيليا ببريق نور يضىء فجأة على تاريخ مظلم ليعلن الحق اإللهى 

  . ظهر فى التاريخ فجأة ، وال نعرف أسرته + 



  صعد فى المركبة النارية فجأة + 

  . مسيح فجأة فى تجليه وظهر مع السيد ال+ 

مــع الملــك إليقــاف المطــر ، : كانــت تحركاتــه جميعــا تحمــل ذات العنصــر 

ولقاؤه مع أرملة صـرفة صـيدا ، ولقـاؤه مـع مـالك يطعمـه ، ولقـاؤه مـع اهللا         

خالل الصوت المنخفض الخفيف ، ولقاؤه مع إليشـع ، ولقـاؤه مـع أخـاب بعـد      

بـن أخـاب الـذين كـانوا      قتله نابوت اليزرعيلـى ، ولقـاؤه مـع رسـل أخزيـا     

  . ذاهبين إلى بعل زبوب إله عقرون يسألونه شفاء الملك 

   

  :  نبوته عن الجفاف

لماذا بدأ إيليا النبى عمله النبـوى بنبوتـه عـن الجفـاف والقحـط الـذى يحـل        

  إلسرائيل ؟ 

إذ انحدر الملك وشعبه فى الفسـاد إلـى المنتهـى احتـاجوا ال إلـى تحـذير       

دهم وحيـاتهم ، فـالنبوة عـن القحـط وتحقيقهـا      شفوى بل عمل يهـز وجـو  

غايتها مـراجعتهم ألنفسـهم ليـدركوا القحـط الـداخلى الـذى حـل بهـم         

  . بحرمانهم من مياة النعمة اإللهية 

  : وقال إيليا التشبى من مستوطنى جلعاد ألخاب "

  حى هو الرب إله إسرائيل الذى وقفت أمامه ، 

:  17مـل   1" ( إال عنـد قـولى    أنه ال يكون طل وال مطر فى هـذه السـنين  

1  (  

تحدث إيليا إلى الملك علنـا ألن الشـر قـد بلـغ إلـى كـل الشـعب ، صـارت         

: " الحاجة إلى صرخة قويـة لكـى يرجـع الكـل إلـى إلهـه ، لـذا يقـول         



الـذى يقاومـه الملـك ورجالـه ، ونسـيه الشـعب       " حى هو الرب إله إسرائيل 

  . وتجاهله 

علـى الملـك أن يـدرك أن األوثـان غيـر قـادرة أن       إنه ليس إله جماد كالبعل ، و

  تعطيه المطر 

لم يفعل ايليا سـوى أمـر واحـد يعلمـه ، وهـو مـا تلجـأ اليـه كـل النفـوس           

صـلى صـالة   " المجربة المثقلة ، كان أمامه أن يصلى ، وهـذا مـا فعلـه فانـه     

، ويظهر أنه فـى صـالته مثـل أمامـه ذلـك التهديـد الـذى        )  17:  5يع " ( 

وسى منـذ أجيـال مضـت مهـددا شـعبه بـأنهم أن ابتعـدوا عـن         نطق به م

اللـــه ، وعبدوا آلهـة أخـرى ، اشـتعل غضـب اهللا علـيهم ، واغلـق السـماء        

  ) .  17:  11تث ( مطرا وال تعطى األرض غلتها   عنهم فال يكون

ويالها من صالة مرعبة ، ولكن أليس أمـرا أشـد هـوال أن ينسـى الشـعب إلـه       

ويستسـلموا لعبـادة البعـل وعشـتاروت بمـا فيهـا مـن         آبائهم ، ويتجـاهلوه 

  نجاسات وأقذار ؟ 

تذكر أيضا سلسلة اآلراء الخاطئة التـى كانـت ال بـد أن تسـتخلص فيمـا لـو       

سكت الرب نهائيا عن حالة كهذه ، فهـل هنـاك أخطـر مـن أن يظـن بـأن       

الكتاب المقـدس مشـحون بشـرائع ال يسـتطيع المشـرع أن يتممهـا أو يتـردد        

  ذها ؟ فى تنفي

  إن كنا نرزح تحت أعباء جفاف شديد ، 

  إن كنا قد حرمنا أياما طويلة من ندى النعمة ، ومطر البركة ، 

  فانه ليس أمرا وليد الصدفة ، 



بل هو تدخل إلهى من يـد الـذى أحبنـا إلـى المنتهـى فلـم يسـمح بـأن         

  نتركه نهائيا ، 

  ع إليه ، قبل أن يبذل معنا آخر مجهود ، لعلنا نقف عند حدنا ونرج

وإن كان الجفـاف قـد سـمح بـه الـرب فألجـل تـرميم المـذبح علـى جبـل           

  .الكرمل ، وابادة األنبياء الكذبة فى الوادى 

   

    :مصدر قوة إيليا 

قوة ايليا راجعا الى شخصه أو الـى الوسـط الـذى عـاش فيـه ،        لم يكن سر

 كـان انسـانا تحـت   " فقد كان من أصل متواضع وقد قيـل عنـه صـراحة أنـه     

  : ، هنا يذكر لنا ايليا ثالثة أدلة لمصدر قوته )  17:  5يع " ( اآلالم مثلنا 

كـان ينظـر إلـى اهللا بأنـه هـو األلـه       ..  "حى هــــــو الـرب   " )  1( 

الحى ، ومعطى الحياة ، فـإن أردنـا أن نكـون أقويـاء فلنـتعلم نحـن أيضـا        

فينـا ،  أنا أعلم أن وليى حى ، هو حى فـى كـل حـين ليشـفع     " بأن تقول 

، )  19:  14، يـو   25،  7، عـب   25:  19أى " ( نحن نحيا ألنـه هـو حـى    

  " حى " لقد كان موت الصليب قاسيا ولكن يسوع 

لقـد كـان واقفـا فـى حضـرة أخـاب ،       ..  "الذى أنا واقف أمامـه  " )  2( 

ولكنه كان واثقا من أنه واقـف فـى حضـرة مـن هـو أعظـم مـن أعظـم         

ب ، الـذى تخـر أمامـه المالئكـة فـى رهبـة       ملوك العالم ، فـى حضـرة الـر   

وجبرائيـل نفسـه لـم يقـف موقفـا      .. وخشوع لتصغى إلى صـوت كلمتـه   

  ، )  19:  1لو " ( أنا جبرائيل الواقف قدام اللــــه " أسمى من هذا 



ليتنــا نبنــى مخــدعنا بحيــث تطــل منــه كــل نافــذة علــى جبــل حضــرة 

  ... اللــــــه 

ـ " ايليا " ان لفظة )  3(  علـى أنهـا يمكـن أن      "...الـرب الهـى   " ا معناه

وهـذه توضـح لنـا سـر حياتـه ، فقـد       " ..  الـرب قـوتى  " تحمل معنى آخر 

  كان اهللا حصن حياته فممن يرتعب ؟ 

لنكف من هذه اللحظة عن األتكال على قوتنـا التـى مهمـا عظمـت فهـى      

ضعف ، ونلجأ الى قـوة اللـــه فقـط كـل يـوم بـل كـل سـاعة باأليمـان ،          

انمــا بــالرب البــر والقــوة ، " يصــبح شــعار حيلتنــا فــى المســتقبل وعندئــذ 

استطيع كل شىء فـى المسـيح الـذى يقـوينى ، الـرب قـوتى ونشـيدى        

  " وقد صار خالصى 

  هذا النبى النارى ، .. إيليا 

  لم يكن أصال إال فتيلــــة مدخنــــة ، 

  . ولكنه باأليمان وصــل الى ما وصـــل إليه 

   

  : ه إعالة الغربان ل

مـل   1" ( انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبـىء عنـد نهـر كريـث     " 

17 :3  (  

طلب الرب من إيليا أن ينسحب مـن السـامرة ومـن وسـط الشـعب ليختفـى       

لم تكن هـذه السـنوات فتـرة خمـول للنبـى ليحيـا       .. ثالث سنوات ونصف 

متزايـدة   بال عمل ، لكنها كانت فتـرة مـع اهللا للصـالة والتأمـل ، تهبانـه قـوة      

  . تسنده فى رسالته المقبلة 



فى وسط الجفاف ، فى البرية القاحلة قدم لـه اهللا مـاء مـن نبـع أو مجـرى      

  . كريث ، وأرسل له طعاما بواسطة الغربان الخاطفة 

ويالـه مـن درس تلقـاه ايليـا عـن قـدرة       ! الغربان التى تحتاج الى من يعولهـا  

ن يتأمـل مـرارا فـى هـذه الحادثـة      اهللا على اعالته ، وال شك فى أن ايليا كـا 

  فى أيامه التالية كبداية لعصر جديد فى حياته ، 

كان اهللا يعوله ليأكل خبـزا طازجـا ولحمـا مـرتين كـل يـوم ، كـان أنبيـاء         

البعل والسوارى يأكلون علـى مائـدة إيزابـل فجـاعوا بسـبب الجفـاف ، أمـا        

حـم يعـدان ، فإننـا    أما كيـف كـان الخبـز والل   ... إيليا فكان يعوله اهللا الحى 

  ) .  20:  27تك " ( إن الرب إلهك قد يسر لى : " نجيب مع يعقوب 

بأمر إلهى اعتزل إيليا عـن شـعب اهللا المنحـرف لكـى يتعامـل مـع الغربـان        

  التى تخدمه ،

هكــذا بالخطيــة يفقــد األنســان عالقتــه بــاهللا ورجالــه ، بينمــا الحيوانــات   

  .أوالده والطيور غير العاقلة تمجد اهللا وتخدم 

   

  :البرية فى حياة إيليا النبى  

  )  19مل  1،  5:  17مل  1( كان يقضى الكثير من وقته فى البرية 

ليست هناك طريقة انجح ألذالل نفـس األنسـان أكثـر مـن سـحبه فجـأة مـن        

الدائرة التى كان قد بدأ يظن نفسه أنـه ال غنـى عنـه فيهـا ، لكـى يـتعلم       

ألتمام مقاصـد اهللا ، وحتـى يـدرك اذا مـا عـزل       أنه ال حاجة اليه على األطالق

فى جهة نائية كنهـر كريـث ، كيـف كانـت افكـاره مشوشـة ، وكيـف        

  ... كانت قوته كال شىء 



يكفيـك  : اذا فال نعجب ان سمعنا أبانا السـماوى يهمـس فـى آذاننـا أحيانـا      

يا أبنى ما قد اربكت نفسك فيـه هنـاك مـن مشـاغل واعالنـات وارتباكـات ،       

  ا ، واختبىء عند النهر ،تعال هن

  ... فراش المرض " كريث " اختبىء عند 

  .... اآلمال الخائبة " كريث " أو عند 

أو فـى الوحـدة التـى    ... أو فقـد األعـزاء   .... الخسـائر  " كريـث  " أو عند 

    هجرتها الجموع المزدحمة ،

ارادتـك هـذه   : وسعيد هو األنسـان الـذى يسـتطيع أن يقـدم هـذا الجـواب       

ادتى أيضـا ، اننـى اطيـر يـا إلهـى لكـى نختبـىء فـى سـتر          هى ار

  . خيمتك وفى ظل جناحيك استرنى 

ان األنتصار العظيم على جبل الكرمـل يجـب أن يسـبقه نهــــــر كريـث      

 ....  

   

  ماذا تمثل البرية بالنسبة لحياة إيليا التشبى ؟ 

 يوجـد مـع اهللا بعيـدا عـن صـخب العـالم ، يتـرك كـل        : الخلوة المقدسة  -1

ــة ، يوجــه نظــره نحــو اهللا الحــب   شــىء ويســير نحــو اهللا بخطــى ثابت

الالنهــائى وينبــوع الحــب الفيــاض ، نحــو اهللا المحبــوب والحنــون الشــفوق 

المتراءف ، الذى يسكب حبـه فـى القلـوب فتتعلـق بـه النفـوس وتنجـذب        

  اليه 

الذى يفيض من ينبوع ماء الحياة لتسـتقى منـه كـل نفـس ظمـآى تريـد أن       

  .  تروى عطشها



أيهـا العطـاش جميعـا هلمـوا إلـى الميـاة والـذى        : " ويقول أشعياء النبى 

ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلـوا هلمـوا اشـتروا بـال فضـة وبـال ثمـن خمـرا         

  ) .  1:  55أش " ( ولبنا 

حيث الهـدوء والسـكون تهـدأ الـنفس مـن الـداخل ،       : الهدوء والسكينة  -2

ـ     ن صـور العـالم التـى كثيـرا مـا      ويتالشى من الذاكرة كل مـا علـق بهـا م

  . تسبب اضطرابا للنفس من الداخل 

واغراءات العالم تهز األنسـان داخليـا فيتعلـق باألرضـيات ، ويـرتبط بالزمنيـات       

فــى محــدوديتها فــى قصــور وجمــود خــارج حريــة ارادتــه وداخــل قيــود 

الماديات ، ليظل مرتبطا بهـا ، مـائال الـى األمـور الجسـدية ، متمتعـا باللـذات        

  . منزلقا الى الترابيات 

فتبعد الروح عن مصدر حياتها وعزاءها وفرحهـا ، ولكـن حـين تسـتقر الـنفس      

داخل دائرة السكون والهدوء ، تبدأ الروح فـى األنطـالق خـارج دائـرة العـالم      

  . المحسوس والمحدود ، وتعبر المدى واألفق المحدود الى الالمحدود 

ـ    :  حياة التأمـل  - 3 فـى السـماء وصـفاءها    .... الق التأمـل فـى مجـد الخ

حـب اهللا  ..... التأمـل فـى محبـة اهللا الفائقـة     .... أشارة الى العلو والسمو 

ــة  ــة اهللا لألنســان  .... حــب اهللا لألنســان ... للخليق ــل فــى رعاي .... والتأم

الذى أحبه ، ليحفظه فى دخولـه وخروجـه ، وفـى كـل خطـوة يخطوهـا       

  . فال يخاف شيئا 

البريــة القاســية تعلــم األنســان الصــبر :  وطــول األنــاة الصــبر واألحتمــال -4

والجلد واألحتمال ، فى زهد ونسك غالبـا ومنتصـرا علـى كـل القـوى التـى       

  .تحاربه والشرور التى قد تحدق به 



اتخذ الـرب يسـوع مـن البريـة موضـعا للصـالة فتقدسـت        :  مدرسة الصالة -5

خـالء ليصـلى ،   البرية بالرب معلـم الصـالة الـذى كـان يخـرج الـى موضـع        

  ويقضى الليل كله فى الصالة 

كان إيليا النبى فى البرية يناجى اهللا منفردا فى خلوة مقدسة ، منقطعا عن 

صالة ايليا كانت تنطلق من أعماق قلبه . العالم ، انحل عن الكل ليرتبط بالواحد 

  .وكيانه قوية تصعد الى السماء لتدخل الى حضرةالقدير 

الذى صلى صالة بايمان قوى راسخ رسوخ الجبال وثقة ...  دعى إيليا رجل الصالة

  . كاملة ال يتطرق اليها الشك 

صـلى صـالة   " : صلى إيليا أن ال تمطر السماء كم ورد فـى رسـالة يعقـوب    

أن ال تمطر فلم تمطـر علـى األرض ثـالث سـنين وسـتة أشـهر ، ثـم صـلى         

 18 – 17:  5يـع  " ( أيضا فأعطـت السـماء مطـرا وأخرجـت األرض ثمرهـا      

 . (  

موبخـا إيـاه   ... وقف فـى وجـه آخـاب الملـك     :  حياة الجرأة والشجاعة -6

شاهدا للحق فى جرأة لـيعلن كلمـة اهللا التـى ينطقهـا علـى فمـه منـذرا        

الخطاة والبعيدين عن اهللا ، والـذين جعلـوا قلـوبهم وراء آلهـة األمـم بـالهالك       

  . والموت 

+ + +  

  : جفاف النهـــــر 

  )  7:  17مل  1" ( ة من الزمان أن النهر يبس وكان بعد مد" 

ال نستطيع أن نكـون صـورة صـحيحة عـن حالـة أرض الموعـد فـى شـهور         

الجفاف األولى ، أننى اتخيلها اآلن وقد جفـت مراعـى الجبـال كـأن ألسـنة      



النيران قد اندلعت فأفحمتها ، وأمـا األنهـار فقـد نضـب ماؤهـا رويـدا رويـدا        

كما لـم تكـن هنالـك أمطـار لتعيـد الحيـاة       .  حتى تالشت منها آخر نقطة

والشــمس كانــت تشــرق . الــى المزروعــات أو تفــيض علــى ينــابيع الميــاة 

  . وتغرب ، لمدة عدة شهور ، فى سماء صافية ال أثر للسحاب فيها 

  : لقد قضى على الكثيرون منا أن يجلسوا بجوار أنهار تجف 

  ... قد يكون نهر الصيت والشهرة بدأ يجف 

كون نهر الصحة بدأ يجـف وسـمح الـرب بمـرض عضـال ال شـفاء منـه        وقد ي

 ...  

وقد يكون نهر الثـروة بـدأ يجـف رويـدا رويـدا بسـبب مطاليـب المـرض أو         

حقـا انـه ألختبـار مـر علـى      .... الديون أو أى نوع آخر من مظاهر األسـراف  

النفس أن يجلس المرء بجوار نهـر يـبس ، وهـو حقـا أمـر أشـد صـعوبة مـن         

  . ام أنبياء البعل على جبل الكرمل الوقوف أم

ولماذا يسمح الرب بأن تيبس كل هـذه األنهـار ؟ ألنـه يريـد أن يعلمنـا بـأن ال       

  .... نتكل على نعمه ؛ بل على شخصـــــه 

إنه يريد أن يرفع أبصارنا الى النهر الخـارج مـن عـرش اللــــــه الـذى لـن       

  ييبس الى األبد 

ول من نهـر كريـث الـذى خيـب آمالنـا الـى       اذا فلنتعلم هذه الدروس ، ولنتح

مخلصنا الذى لن يخيب لنا رجاء ، فيه نجـد كـل كفايتنـا ، ينابيعـه ال تنضـب      

بمرور الـدهور ، وال ينقصـها عطـش ربـوات القديسـين الـذين يشـربون منهـا         

فى األعالى بجوار منبعها كما نشـرب نحـن منهـا هنـا علـى األرض بجـوار       

  ) ..... 9:  65مز ( " ه ماء سواقى اللـــــه مآلن" مصبها 



كل من يشرب من هذا الماء يعطـش أيضـا ، ولكـن مـن يشـرب مـن المـاء        " 

يعطش الى األبـد ، بـل المـاء الـذى أعطيـه يصـير فيـه         الذى أعطيه أنا فلن

  ) .  14،  13:  4يو (  "ينبوع ماء ينبع الى حياة أبدية 

   

  :  إعالة أرملة صرفة له

ـ  ـه أن ال يخطـوا إال خطـوة واحـدة فـى وقـت      يجب أن يتعلم خدام اللـــ

  .... واحد 

ألن اللــــه ال يكشف لنا أكثر من خطـوة واحـدة فـى وقـت واحـد ، ثـم       

ــان   ــا باأليم ــلوك فيه ــا بالس ــؤال  : يأمرن ــذا الس ــه به ــا الي اذا " واذا توجهن

خطوت هذه الخطوة التى ال بد أن تجر علـى المتاعـب فمـاذا أفعـل بعـدها      

  " ؟ 

" اخـط هـذه الخطـوة واتكـل علـى      " السماء جوابا غير هذا فلن نتلقى من 

،  

    ألنه ليس لنا أن نعلم األمور التى جعلها اللــــه فى سلطانه ،

حالما خطـا ايليـا تلـك الخطـوة التـى أرشـده إليهـا اهللا ، وقـدم الرسـالة          

  : ألخاب ، كانت الخطوة الثانية 

  : وكان له كالم الرب قائال " 

  لتى لصيدون ، وأقم هناك ، قم أذهب إلى صرفة ا

  )  9 – 8   : 17مل  1" ( هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك 



ربما جاءتنـا رسـائل واعالنـات خاصـة مـن اهللا ، فـى ظـروف مختلفـة عـن          

واجبات معينة نؤديها ، ولكنا تكاسلنا ألننـا لـم نسـتطع أن نـدرك مـا يجـب       

  عمله فى الخطوة التالية ، 

يد أن أفعل ؟ فقـال لـه الـرب قـم وادخـل المدينـة فيقـال لـك         يارب ماذا تر" 

  ) .  6:  9أع " ( ماذا ينبغى أن تفعل 

خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ، والمن ال يعطـى اال كـل صـباح ، والقـوة تعطـى      

حســب حاجــة الســاعة ، واهللا ال يعطــى كــل األرشــادات مــرة واحــدة لــئال 

ـ    ا تسـتطيع الـذاكرة أن تعـى    يضطرب العقل ويرتبك الفكر ، ولكنـه يـأمر بم

وبما يستطيع المرء أن يعمل ، وبعـد ذلـك نتطلـع اليـه فـى انتظـار الخطـوة        

  .التالية ، وبذا نتعلم طريق الطاعة والثقة بخطوات يسيرة هينة 

ال شـك فـى أن الحيــاة الهادئـة ليســت هـى الحيــاة العظيمـة ، ألن بعــض      

وحانيـة اال عـن طريـق    األخالق ال يمكـن أن تصـل الـى الـذروة العليـا مـن الر      

المتاعب ، وانتزاعنا مـن بعـض األمكنـة ، ونقلنـا الـى غيرهـا حسـبما ترتبـه         

  . العناية األلهية 

أال توضح لنا هذه الحقـائق شـيئا عـن معاملـة اهللا إليليـا ؟ فمـرة نـراه قائمـا         

" ثـم الـى انـاء    " ... يزرعيـل  " ثم يفرغ الـى انـاء   " .... وطنه " فى اناء 

وكـل ذلـك ليدفعـه الـى     " .. صـرفة  " ن الى األنـاء الرابـع   واآل" ... كريث 

الـذى لـم يكـن ممكنـا لـه الوصـول اليـه بأيـة طريقـة          ... السمو الروحى 

أخرى ، والذى أهله للوقوف فى األيام التاليـة علـى جبـل التجلـى ؛ كخـل      

  . لموسى ورفيق للسيد المسيح 



ام اهللا ، هـى  من أسمى الكلمات البنـاءة للحيـاة البشـرية ، وخصوصـا لخـد     

انظـر أن تصـنع كـل شـىء     " تلك التـى خاطـب بهـا اهللا موسـى قـائال      

كـان موسـى يلتهـب غيـرة     )  5:  8عـب  " ( حسب المثال الذى أظهر لك 

لكى يتمم عمل اهللا ، وكان أمهر الصناع تحت أمـره ، ولكنـه لـم يسـمح لـه      

حتـى الجـرس والرمانـة والسـتائر     " أن يصنع كبيرة أو صـغيرة فـى الخيمـة    

اال حسب المثـال الـذى يظهـره لـه اهللا ، لهـذا أخـذه اهللا الـى        " واألوانى 

الجبل ، وفتح باب عقله ، وكشـف لـه عـن مثـال الخيمـة المطلـوب صـنعها ،        

وسمح لموسى أن يطلع على كل شىء كمـا كـان فـى فكـر اهللا ، وبعـد      

أن قضى أربعين يوما فى الـدرس واألطـالع علـى الجبـل نـزل أخيـرا ، ولـم        

  . ه اال أن يخرج الى حيز الوجود ما أعلن له على الجبل يبق علي

 "فقـام وذهـب الـى صـرفة     " : مقاصد اللـــــه تتطلب الطاعة الكاملـة  

  ) .  10:  17مل  1( 

  .قرية صغيرة تقع على شاطىء البحر األبيض بين صور وصيدا :  صرفة

    " .بوتقة تمحيص " أو " بيت تمحيص " هو " صرفة " معنى كلمة 

رسل إيليا النبى إلى هـذه األرملـة األمميـة لـيس فقـط عالمـة اهتمـام اهللا        أ

بنبيه ، وإنما اهتمامـه باألمميـة أن تسـتقبل إيليـا فـى بيتهـا ويبـارك فيمـا         

  . لديها 

لم يكن من الهين على نفسـه أن يشـعر بأنـه سـتعوله تلـك األرملـة البائسـة        

حقــا بوتقــة " ة صــرف" المســكينة مــن مواردهــا الضــئيلة ، اذا فقــد كانــت 

تمحيص لتطهيرها من كل بقية للكبريـاء علـى الـنفس التـى تكـون ال تـزال       

  . باقية جاثمة فى احدى زوايا قلبه 



ففـى مجمـع الناصـرة دفعـوا إليـه سـفر       :  مدح إيمان األرملة  الرب يسوع+ 

روح الــرب علــى ألنــه مســحنى ألبشــر المســاكين ، " أشــعياء فقــرأ فيــه 

القلـوب ألنـادى للمأسـورين بـاإلطالق وللعمـى       أرسلنى ألشفى المنكسـرى 

 4لـو  " ( بالبصر وأرسل المنسحقين فى الحرية وأكـرز بسـنة الـرب المقبولـة     

 :18  . (  

وبـالحق  " اليهود الذين بال ايمان رفضـوا المسـيح فـوبخ عـدم إيمـانهم قـائال       

أقول لكم إن أرامل كثيرة كن فى إسـرائيل فـى أيـام إيليـا حـين أغلقـت       

ولـم يرسـل إيليـا إلـى واحـدة منهـا إال       .... أشهر  6سنين ،  3دة السماء م

     .طوبى لها " إلى إمرأة أرملة إلى صرفة صيدا 

أبغضـه شـعبه فألتجـأ إلـى األمـم ،،      . كان إيليا أول نبى يرسل لخدمة األمم 

لقد حمـل بـذلك شـهادة عـن السـيد       –)  6:  18أع ( كما شهد بذلك الرسل 

اصـته وخاصـته لـم تقبلـه ، جـاء إلـى خـراف        المسيح الذى جـاء إلـى خ  

إسرائيل الضالة وإذ رفضـته فـتح البـاب لألمـم كـى تقبـل عملـه الخالصـى         

  . ومحبته الفائقة 

  :  6فى يوحنا 

  .. والرب قبل عطاياه  .. . . قدم غالم خمسة أرغفة وسمكتان 

وأشـبع خمسـة اآلف رجـل ماعـدا     .. وبارك اللــــه فـى التقدمـــــــة   

  .. األطفال النساء و

  ... ال بد أن البركة قد أستمرت فى بيت الغالم طوال حياتـــــه 

ربمــا كــان عربــون البركــــــــة أثنــا عشــر قفـــــــة مملــوءة خبــزا 

  ... وسمكـــــا 



ــم   ــن األه ـــاة    .... ولك ــى الحيــــ ــرا ف ــيبا كبي ــال نص ــالم ن أن الغ

  . األبديــــة بعد هذا األختبار 

   

   

  :  صوت اهللالطاعة الكاملة ل

صوت الرب الى ايليا النبى فى رقته وقوته ، وجـد لـه صـدى داخـل قلبـه ،      

  . سمع صوت الرب فأطاع دون تفكير أو مناقشة أو تردد 

هذه األرملة فـى حاجـة الـى مـن يعولهـا ويهـتم بهـا ، وان كـان هنـاك          

حاجة الى إمرأة أرملة ، أفال يوجد بـين كـل شـعب اهللا أرملـة حتـى يرسـل       

  ! لة أممية الى أرم

  : موقف المرأة األرملة 

لـم تـرفض ألن المـاء عنـدها وذلـك مـن       " ! .... هات لى قليل من المـاء  " 

  .واجبات الضيافة 

لـيس عنـدى كعكـة أى أصـغر قطعـة      ! .......   "هات لى كسرة خبـز  " 

من الخبز ، أى انها فى عوز واحتياج وال تملـك شـيئا لتعطيـه غيـر كـف مـن       

الكوار وقليـل مـن الزيـت فـى الكـوز وهـذا كـل مـا          الدقيق المتبقى فى

  . تملكه وال يكفى إلطعام أحد 

  !! ما هى إال أكلة صغيرة تعملها وتأكل هى وابنها ثم يموتا 

فقـال لهـا ايليـا ال تخـافى ادخلـى      .. " وأراد ايليا أن يظهـر ايمـان المـرأة    

واعملى كقولك ولكـن اعملـى لـى منهـا كعكـة صـغيرة أوال واخرجـى        

ألنـه هكـذا قـال الـرب إلـه اسـرائيل       . الى ثم أعملى لك وألبنك أخيـرا  بها 



أن كوار الدقيق ال يفرغ وكوز الزيت ال ينقص الـى اليـوم الـذى فيـه يعطـى      

فـذهبت وفعلـت حسـب قـول ايليـا وأكلـت       . الرب مطرا على وجه األرض 

كـوار الـدقيق لـم يفـرغ وكـوز الزيـت لـم يـنقص         . هى وهو وبيتها أياما 

  )  16 – 13:  17م 1" ( لرب الذى تكلم به عن يد ايليا حسب قول ا

  إنه إيمـــــان وثقة 

  وطـــــاعة وعمل 

لم تتردد المرأة فى الطاعة ، لقـد فعلـت مـا هـو فـى نظـر اهللا موضـع        + 

  .. سروره فقدمت بسرعة وحرية وارتياح ما سئل منها 

 كـم نخطـىء عنـدما   ! يوجد الـبعض يريـدوا أن يضـعوا حـدودا للحـب      + 

  ! . نفضل أنفسنا وأوالدنا عن المسيح ، وال نقدم بسخاء للمحتاجين 

  لماذا اختار صيدا ؟ 

لجأ إلى البلد التى تخرجت منهـا إيزابـل ابنـة ملـك صـيدا ، والتـى دفعـت        

  . بالشعب قهرا نحو عبادة البعل 

الموضع الذى تخرج منه الفسـاد وجـد فيـه أرملـة مؤمنـة لتتمتـع ببركـة اهللا        

  . الحى 

نجست ايزابل أرض إسرائيل بعبـادة البعـل ورجاسـاته ، بينمـا تمتعـت أرض       لقد

صيدا بأرملة تنال ما لم تتمتع به أرامل إسـرائيل ، صـارت رمـزا لكنيسـة العهـد      

الجديد القادمة من األمم ، وال نعجب إن كـان السـيد المسـيح قـد خـدم فـى       

  ) .  21:  15مت ( ساحل صيدا 

نـذا أقـش عـودين آلتـى واعملـه لـى وألبنـى        وها: " .... قالت األرملـة  + 

  ) ...  12:  17مل  1" ( لنأكله ثم نموت 



إنها لم تقل ثالثـة عيـدان أة أربعـة ، كانـت تجمـع عـودين ألنهـا اسـتقبلت         

أرادت أن تجمـع قطعتـى خشـب ألنهـا أرادت أن     ! المسيح فى رمزه إيليـا  

  .تعرف سر الصليب 

   

  :  إقامة ابن األرملة

ز به أولئك الـذين قـد امـتألوا بـالروح القـدس انهـم يحملـون        من ضمن ما يتمي

  .معهم ، أين حلوا ، روح الحياة ، بل روح الحياة المقامة من األموات 

وبعد هذه األمور مرض ابن المرأة صاحبة البيـت واشـتد مرضـه جـدا حتـى      " 

ما لى ولك يـا رجـل اهللا ، هـل جئـت الـى        فقالت إليليا. لم تبق فيه نسمة 

  )  17مل  1" ( اثمى واماتة ابنى  لتذكير

  فتمدد على الولد ثالث مرات ، " 

  : وصرخ إلى الرب وقال 

  ) 21:  17مل  1" ( يارب إلهى ، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه 

 1" ( فسمع الرب لصوت إيليـا فرجعـت نفـس الولـد الـى جوفـه فعـاش        " 

  )  22:  17مل 

عهـد الجديـد القادمـة مـن األمـم ،      إذ كانت أرملة صرفة صيدا تمثل كنيسة ال

فإن ابنها الذى مات يمثل كل نفس بشرية فـى العـالم ، عملهـا هـو تقـديم      

هـذه النفـوس الميتـة للسـيد المسـيح واهـب القيامـة ، لقـد اختبـر الحيـاة           

  . الجديدة المقامة ، فال تطيق أن ترى إنسانا ميتا ، ال نفس فيه 

فمـن جهـة قـدم أول معجـزة لمباركـة       كان إيليا النبى فريدا بين األنبيـاء ،  

الطعام يكفى ربما لمدة حوالى سنتين ، ومن جانـب آخـر آمـن بـاهللا القـادر      



أن يقيم من األموات ، لم يجسـر داود النبـى أن يطلـب مـن الـرب أن يقـيم       

ابنه الذى من بثشبع ، أما إيليـا النبـى فهـو أول نبـى طلـب بجـرأة ودالـة        

  . جسده  لدى اهللا أن ترجع نفس الولد إلى

  ولكن لماذا سمح اهللا بموت ابن األرملة ؟ 

سمح اهللا لها بالتجربة كشوكة فـى الجسـد تنـزع عنهـا حـرب الكبريـاء ،       

  . كانت فى حاجة إلى ضيقة تثبت حياتها فى الرب فال تتزعزع 

   

  : إيليا النبى والوداعة وطول األناة  

ادرتـه بهـذا القـول    نرى هنا أن إيليا النبى لم يغضب من هـذه المـرأة حـين ب   

بل أخـذ منهـا الولـد فـى دعـة وصـبر وطـول        .. الذى يبدو منه روح العتاب 

  . أناة عليها ، ألنها حزينة ومرة النفس بسبب موت ابنها 

ان إيمان ايليا النبى النارى رجل البرية بـأن اهللا يسـتجيب لـه ، تأكـد لـه ذلـك       

  . من خبرات روحية ايمانية عميقة سابقة 

  . لصالة ايليا وأعاد الحياة ألبن األرملة استجاب الرب 

هـذا الوقـت علمـت أنـك رجـل اهللا وأن كـالم       : " ماذا كان موقـف المـرأة   

هـذا يـدل علـى إيمانهـا بإلـه اسـرائيل أنـه اإللـه          –" الرب فى فمك حـق  

الحى الحقيقى وحده القادر علـى كـل شـىء الـذى يهـب الحيـاة لكـل        

  ) .  28:  17أع " ( د ألننا به نحيا ونتحرك ونوج... " أحد 

   

  : إيليا ودعوة إلهية للظهور أمام أخاب

  :وبعد أيام كثيرة كان كالم الرب إلى إيليا فى السنة الثالثة قائال " 



  أذهب وتراءى ألخاب ،  

  ) .   18مل  1" ( فأعطى مطرا على وجه األرض 

قضى إيليا النبى سنة عند نهر كريـث وسـنتين ونصـف فـى صـرفة صـيدا       

 ...  

جاءت الدعوى بالظهور لكى يقدم اهللا ألخـاب فرصـة أخـرى للتوبـة لـيس      

من خالل الكلمات بل مـن خـالل التأديـب المـر ، بهيـاج الشـعب ضـد عبـادة         

البعل وقتل كهنة البعل ، مع تقديم لمسـة رجـاء قويـة حيـث يعطـى الـرب       

  . مطرا على وجه األرض 

ا ، وبـدأ الجـوع   لقد انقضت ثـالث سـنوات وال تـزال السـماء ال تعطـى مطـر      

يشتد فى أنحاء السـامرة ، كمـا أن األوديـة واألنهـار قـد جفـت ممـا دفـع         

آخاب أن يتفق مع عوبديا بأن يفترقـا كـل منهمـا فـى طريـق للبحـث عـن        

  .عشب للخيل والبغال لئال يهلكوا ويموتوا جوعا وعطشا 

بينما كان الشعب فى جـوع شـديد ، لـم يشـغل الملـك شـيئا سـوى حيـاة         

  . من خيل وبغال ، لم يكن يشغله جوع شعبه حيواناته 

طلب من المسئول عنها عوبديا أن يشترك معـه فـى البحـث عـن مـاء فـى       

  . عيون الماء أو األودية 

هذا عن الملك ، أما الملكة فكان كل ما يشـغلها حتـى فـى فتـرة المجاعـة      

  . أن تبيد أنبياء الرب 

ــوا    ــون فهرب ــة والالوي ــا الكهن ــوذا  )  14 – 13:  11أى  2( أم ــى يه إل

وربمـا انحـرف الـبعض فـأغوتهم إيزابـل أن يخـدموا       . ليخدموا الهيكل هناك 

  . البعل وينالوا أجرة عظيمة 



أما أنبياء الرب فغالبا ما كـانوا يشـهدون للحـق علـى المسـتوى الفـردى أو       

بــين العــائالت ، يطلبــون الرجــوع إلــى اهللا ، لــم يكــن يوجــد لهــم موضــع 

. قديم ذبـائح ، وإنمـا كـانوا يكتفـون بالعمـل الخفـى       ألجتماعات عامة وال لت

  . شعرت بهم الملكة فسلطت سيفها عليهم لتقتلهم 

ال نعجب من أن يقـيم أخـاب الشـرير هـذا التقـى      : وسط هذا الجو الكئيب 

وكيال له ، يثق فيه ويأتمنه على قصـره ومملكتـه ، ففـى كـل جيـل يوجـد       

فـى وسـط الجـو الحالـك      أناس أمناء خائفو الـرب يسـتخدمهم اهللا حتـى   

  . الظلمة 

لم يجد بعض ملوك بابـل مـن يقيمونـه وكـيال علـى كـل األمبراطوريـة مثـل         

دانيال المسبى ، وال وجد فرعـون مـن يأتمنـه علـى كـل األمبراطوريـة مثـل        

دانيال المسبى ، وال وجد فرعـون مـن يأتمنـه علـى قصـره مثـل يوسـف ، وال        

  . أخاب وجد من هو مثل عوبديا 

  عوبديا وايليا  -  ـــــــــانالنقيضـ

   3:  18مل  1 )العبد الذى خشى الرب جدا ... ( إيليا وعوبديا  

إذهـب وقـل   " كان عوبـديا مـديرا لبيـت آخـاب والقـاه إيليـا وقـال لـه         + 

  " . لسيدك هوذا إيليا 

ركبـة الـذين    7000تميز عوبديا بصفات روحية جميلة ولعلـه كـان أحـد ال   + 

  لم يسجدوا لبعل 

ان عوبديا يخشى الرب جدا منـذ صـباه فهـو ذكـر خالقـه فـى أيـام        ك+ 

  . شبابه وكانت له عشرة حلوة مع الرب 



كان مدققا فى كالمه وسـلوكه ، فهـو يطلـق علـى نفسـه عبـد بـرغم        + 

  أنه كان فى مركز وزير 

تمسك بـالرب رغـم وجـوده بالقصـر الملكـى ألشـر بيـت حيـث آخـاب          + 

وحيـة متشـبها بيوسـف فـى قصـر فرعـون ،       وإيزابل ، لم يتخل عن مبادئه الر

ودانيال فى قصر نبوخذ نصر ، وأستير فـى قصـر أحشـويروش فـى مملكـة      

  . مادى وفارس 

وكـان حينمـا   " كان محبا ألخوته أنبياء الرب وكريمـا معهـم وقيـل عنـه     + 

قطعت إيزابل أنبياء الرب أن عبوديا أخذ مئـة نبـى وخبـأهم خمسـين رجـال      

  " . ماء فى مغارة وعالهم بخبز و

ربما لم يجد كثير من الشعب خبزا يأكلونـه ومـاء يشـربونه بسـبب المجاعـة      

وكمـا يقـول   . ، لكن اهللا عال خائفيه هؤالء خالل وكيل الملـك نفسـه عوبـديا    

ما أعظم جـودك الـذى ذخرتـه لخائفيـك وفعلتـه للمتكلـين عليـك        : " المرتل 

  ) .  19:  31مز " ( تجاه بنى البشر 

يا طلب منـه أن يخبـر أخـاب ، فخـاف عوبـديا لـئال روح الـرب        لما قابله إيل+ 

مـا هـى   " يحمل إيليا حيث ال يعلم فيتهمـه آخـاب بالكـذب ويقتلـه فقـال      

وأنــا عبــدك ... خطيتــى حتــى أنــك تــدفع عبــدك ليــد آخــاب ليميتنــى 

  .. " . أخشى الرب منذ صباى 

ال يملـك   إيليا أعتقد أن عوبديا كان موافقا علـى أعمـال آخـاب وإيزابـل وأنـه     

ألـم يخبـر سـيدى    " الشجاعة لمواجهتهم لذلك دافع عوبديا عن نفسـه قـائال   

  " .بما فعلت 



ولكن المدهش فى شخصـية عوبـديا أنـه كـان ينقصـه الشـجاعة األدبيـة ،        

ــك    ــا اســتطاع أن يلبــث فــى تل ــود ، واال لم ــوة الشــكيمة ، وصــالبة الع وق

  . الوظيفة فى خدمة أخاب وايزابل 

لحال غير راض عن الحـوادث الجاريـة حولـه ، علـى أنـه رأى      لقد كان بطبيعة ا

بأنه لـم يكـن مطلوبـا منـه أن يفـرض آراءه ومعتقداتـه الدينيـة علـى كـل          

وأنـه يجـب أن ال   ! انسان ، كان يرى أنه ليس مسئوال عن تصـحيح مـا يجـرى    

يتدخل فيما ال يعنيـه ، كـان دوره منحصـرا فـى مسـاعدة أنبيـاء اللـــــه        

وأن يظل فـى مركـزه ولـو كـان فـى ذلـك بعـض األحيـان          بطريقة هادئة ،

  . كسرا لمبادئه 

  ... هنالك فرق بين التقوى السلبية الوقائية ، والتقوى األيجابية الهجومية 

لم يفكر عوبديا اال فى منـع الضـرر الـذى وقـع ، فانـه حمـى األنبيـاء مـن         

لسـلبية  سيف ايزابل ، ومن شدة وطـأة المجاعـة ، وحسـنا فعـل ، ان التقـوى ا     

أنهــا تعــول البيــوت والمالجــىء .. التــى مــن هــذا القبيــل فوائــد جمــة 

  ...والمخابىء التى يلجأ اليها المضطهدون والمطاردون 

ولكن العالم يحتاج الى ما هو أكثر مـن ذلـك ، الحاجـة ماسـة جـدا ألمثـال       

ايليا ويوحنا المعمدان ليقفوا فـى وجـه األشـرار ويوبخـوهم علـى تعـدياتهم       

     .م بالخشوع للناموس الذى داسوه ويلزمونه

كان إيليا يتوقع أن كل المـؤمنين هـم فـى مسـتواه الروحـى القـوى ، وأن        

عوبديا له نفس القوة لمواجهـة شـر آخـاب وإيزابـل ، ولكـن القـوة الروحيـة        

تتفاوت من األقوياء إلى صغار النفوس ومن يحسـب نفسـه قويـا اليـوم عليـه      

ا ، وإيليا نفسه فيمـا بعـد لمـا هددتـه إيزابـل هـرب       أن ال يغتر ألنه ربما يعثر غد



علـى  " مـن يظـن أنـه قـائم فلينظـر أن ال يسـقط       " وطلب الموت لنفسـه  

  " . فمن أنت يا من تدين " األقوياء روحيا أن ال يدينوا الضعفاء 

تقابل ايليا النبى مع عوبديا فى الطريـق فعرفـه عوبـديا وخـر علـى وجهـه       

  ليا ؟؟ أأنت هو سيدى اي: وقال له 

  . أذهب وقل لسيدك هوذا ايليا ... أنا هو : فقال له 

  فذهب عوبديا للقاء أخاب وأخبره ، " 

  ) .  16:  18مل  1" ( فسار أخاب للقاء إيليا 

لم يذهب الملك لمالقاة إيليا لتقديم توبـة عـن أعمالـه الشـريرة ، كـان هدفـه       

  ...أن يطلب من إيليا إنزال المطر 

ومع أن روح ايليا كانت محصنــــــة ضـد الخـوف اال أنـه البـد أن يكـون       

قلبه قد امتأل حزنـا اذ رأى الخـراب الـذى حـل بـالبالد ، نحـن ال نسـتطيع أن        

ندرك تمام األدراك ، مقدار هول الجفاف الـذى حـل بـالبالد ، مـن ذبـول جميـع       

معانـاة النـاس   و.. أنواع العشب والنباتات ، وانعـدام الميـاة الصـالحة للشـرب     

  .... والحيوانات من الجفاف 

  :  لقاء أخاب وإيليا

  أأنت هو مكدر اسرائيل ؟ : عندما تقابل آخاب مع إيليا قال له 

لم أكدر اسرائيل بل أنـت وبيـت أبيـك بتـرككم وصـايا الـرب       : أجاب ايليا 

  . وبسيرك وراء البعليم 

لـى فمـه كلمـة    بـل نطـق الـروح ع   .. حين وقف ايليا أمام آخاب لم يرتعـد  

الحق ، ان ايليا النبـى الشـجاع الـذى امـتأل قلبـه بمحبـة اهللا ، هـذه المحبـة         



الكاملة طرحت الخوف الـى خـارج ، فلـم يخـاف مـن الملـك آخـاب ، بـل         

  . تكلم فى جرأة وشجاعة موبخا إياه 

رجمـه جميـع إسـرائيل    " حينما أعلن يشوع عـن عاخـان أنـه مكـدر إسـرائيل      

كــان ) .  25:  7يــش " ( نــار ورمــوهم بالحجــارة بالحجــارة واحرقــوهم بال

  . أخاب يود أن يعلن ذلك لكى يكون مصيره من الشعب كمصير عاخان 

.... كان الملك يرتدى ثوبا من األرجوان أما إيليا فكـان ثوبـه مـن جلـد الغـنم      

  أى الثوبين كان أكثر كرامة ؟ 

فتيـة وطـأت   أحذيـة الثالثـة   ..... الثوب الجلـدى لهـذا الرجـل شـق األردن     

  ! على النار 

  ! وثياب بولس أبرأت األمراض .... عصا موسى شقت البحر األحمر 

وما نفـع الغنـى الخـارجى حـين يكـون الفقـر الـداخلى عظيمـا ؟ ومـاذا          

  يمكن للفقر الخارجى أن يضر إن كان كنز الغنى فى الداخل ؟ 

  : قال الرب يسوع لتالميذه القديسين 

ة ألجـل أسـمى ؛ فيـؤول ذلـك لكـم شـهادة ،       وتساقون أمام ملـوك ووال " 

ألنـى أنـا   . فضعوا فـى قلـوبكم أن ال تهتمـوا مـن قبـل لكـى تحتجـوا        

" أعطيكم فما وحكمة ال يقـدر جميـع معانـديكم أن يقاومهـا أو يناقضـها      

  ) .  15 – 12:  21لو ( 



  

 "موقعــــــــة جـبــــل الكرمـــــــل  "

   ـــلوالباطـــــ..... بين الحــــــق 

  واآللهـــة الوثنية ... بين اللــــه                                        

ـــل                                                        ــى معقــــــــ فـــــ

   دارهـــــــــم

كل نفس تشتهى الحصول على قـوة يجـب أن تنالهـا فـى خلـوة نهـر       " 

  . كريت 

لكرمـل يجـب أن يسـبقه نهـر كريـت ، وأن      فان األنتصار العظيم على جبـل ا 

نهر كريت ال بد أن يعقبه جبل الكرمـل ونحـن لـن نسـتطيع أن نقـدم شـيئا       

  . للعالم ما لم نكن قد أخذنا من اهللا 

ولن نستطيع أن نطرد الشـياطين التـى تعـذب البشـر ، وتقـود النـاس الـى        

ـ         ى السقوط والى الهـالك ، مـا لـم نـدخل مخادعنـا ، ونغلـق أبوابهـا ونحن

ركبنا منسحقين أمام اهللا ونسكب دموعنـا ونصـرف السـاعات فـى شـركة      

  . " .......عميقة مع اهللا 

عندما ترك ايليا صرفة ال شك فى أن عقله كـان خاليـا مـن كـل تفكيـر فـى       

أى خطة معينة يسلكها ، كـان يعـرف أنـه يجـب أن يتـراءى ألخـاب ، وأن       

أمـام نظـره بعـض    المطر قريب علـى األبـواب ، ربمـا يكـون قـد ارتسـمت       

الصور الغامضة عـن تلـك الصـراع العنيـف علـى جبـل الكرمـل ، ولكنـه لـم          

يعرف شيئا على وجه التحقيق ، فقد كـان همـه محصـورا فـى أن يهـدىء      



أنمـا للـــه انتظـرى يـا نفسـى ألن مـن       " طبيعته الثائرة كفطيم نحو أمه 

  ) .  5:  62مز " ( قبله رجائى 

لبعـل سـوف ال تقتـرب منـه النـار ، وكـان واثقـا        كان ايليا واثقا من أن مذبح ا

أيضا من أن الرب سوف يحقق ايمانه بـانزال نـار علـى مذبحـه ، هـذا المـذبح       

الذى تهدم ليس بفعل عوامل الجـو والطقـس ؛ بـل بنـاء علـى أوامـر ايزابـل        

كيـف بـذل ايليـا كـل الجهـد للعثـور علـى         –)  22:  18مـل   1( الشريرة 

، التـى كانـت قـد بعثـرت فـى كـل ناحيـة        األثنى عشر حجـرا األصـلية   

وتراكمت عليها الرمـال ، فقـد كـان فـى شـديد الحاجـة اليهـا بعـد فتـرة          

ويقـدم الطلبـات والتضـرعات    . وجيزة ، كيف كان يسكب نفسـه أمـام اهللا   

من أجل الشعب ، ويمنطـق ذاتـه بالصـلوات الحـارة اسـتعدادا لتلـك الموقعـة        

  . القادمة 

ـ    اج الـى نفـس الصـلوات الحـارة القويـة التـى       ان استدعاء النـار كـان يحت

  تستلزمها اعادة المطر 

اذا فاستجابة النار لم يكن ممكنا أن تتم فـى ذلـك اليـوم ان لـم يكـن قـد       

صرف األيام السابقة فـى مخدعـه فـى حضـرة اهللا ، والتالميـذ كـان يجـب        

فـى الصـالة فـى العليـة قبـل       –طيلة األيام العشرة  –أن يقضوا فترة األنتظار 

  . حلول الروح القدس ، معمودية النار فى يوم الخمسين 

فاآلن أرسل واجمع إلى كـل إسـرائيل إلـى جبـل الكرمـل وأنبيـاء البعـل        " 

  أربع المائة والخمسين ، 

 18مـل  1" ( وأنبياء السوارى أربع المائة الذين يـأكلون علـى مائـدة إيزابـل     

 :19  . (  



جبـل ، وكـان بالجبـل مـذبح     هو سلسلة من القمم المسطحة علـى   :الكرمل 

للرب قديم ومتهدم ، ربما يرجع إلى عصـر البطاركـة ، فـى أقصـى شـمال      

  . غرب الجبل يوجد دير للكرمليت بأسم إيليا النبى 

اختار إيليا النبـى هـذا الموضـع ألن الكنعـانيين كـانوا يعتقـدون بـأن جبـل         

ـ       ـــــه  الكرمل هو مسـكن اآللهـة ، كأنـه أراد أن يقـيم المعركـة بـين الل

  . واآللهة الوثنية فى معقل دارهم 

من جانب آخر يمكـن للملكـة المتعجرفـة أن تشـاهد المعركـة وهـى فـى        

مـن علـى جبـل الكرمـل يمكـن لمـن ال يقـدر علـى         . قصرها فى يزرعيـل  

الصعود إليه أن يرى النار النازلة من السـماء مـن بعيـد ، ويـرى الكـل السـحابة       

د أن يضــلل الشــعب بإخفائــه حقيقــة القادمــة مــن البحــر ، فــال يمكــن ألحــ

  . المعركة 

  ..... األربعمائة والخمسون نبيا كانوا يعبدون البعل مع أخاب 

وكانت الملكة تعبـد العشـتاروت ويخـدم معهـا أربعمائـة نبيـا ، وقـد دعـوا         

  . أنبياء ألنهم يدعون القدرة على التنبوء ومعرفة المستقبل 

ورة كانـت ملحـة إذ بلغـت المجاعـة     وافق الملك على طلب إيليـا ، ألن الضـر  

  . أشدها ، ومن جانب آخر لم يكن الملك متوقعا ما قد يحدث 

  : فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال " 

  حتى متى تعرجون بين الفرقتين ؟ 

  إن كان الرب هو اهللا فاتبعوه ، وان كان البعل فاتبعوه ، 

  )  21:  18مل  1" ( فلم يجبه الشعب بكلمة 



اللــــــه والبعـل ، فقـد تالمسـوا     : عب يريد أن يعبـد األثنـين معـا    كان الش

مع اهللا فى قوته وحبه وسمعوا ما صـنعه مـع آبـائهم ، ووجـدوا فـى البعـل       

فظنـوا أنهــم قـادرون أن يمزجــوا بـين العبــادتين ، وأن    . ملـذات ورجاســات  

  . يقسموا القلب بين اإللهين 

  :  خطة إيليا النبى

ــورين ، احــدهما ي ــاء البعــل ويقطعــوه ، ويوضــع علــى  طلــب ث ــاره أنبي خت

إذ يعلم إيليـا النبـى خـداع إبلـيس واتباعـه حـرص       ( الحطب ، بدون وضع نار 

  ) ..... أال يضعوا نارا على المذبح 

  ... والثور الثانى يقربه إيليا النبى ، فوق الحطب وال يضع نارا أيضا 

مطابقـا لمـا ورد فـى    جاء األعداد الذى طلبه إيليـا النبـى لتقـديم الذبيحـة     

  ) .  1ال ( الشريعة الموسوية 

ولكـن أيـن النـار    ... المذبح ، والخشـب ، والذبيحـة   : أصبح كل شىء جاهز 

  ؟ 

ال ( كان اللــــه يؤكد قبولـه للذبيحـة بإرسـال نـار مـن السـماء تلتهمهـا       

  ) .  21:  6، قض  24:  9

مـن  .. اح والـرقص  بدأ أنبياء البعل طقوسهم بالدعاء بأسـم البعـل مـع الصـي    

  .. الصباح إلى الظهر ؛ فلم يكن من مجيب 

ــاجهم وكــانوا يقطعــون أجســادهم بالســيوف والرمــاح   حســب .. زاد هي

وهذه العادة ما زالـت موجـودة لـدى بعـض أصـحاب ديانـات       ( عادة الوثنيين 

  ) .... فى العصر الحالى 



: وقـال  ) يـة  لثقتـه أنـه محفـوظ بالعنايـة األله    ( وعند الظهر سخر بهم إيليا 

ادعوا بصوت عال ، ألنه إله لعلـه مسـتغرق أو فـى خلـوة أو فـى سـفر أو       " 

  ) .  27:  18مل  1" ( لعله نائم فيتنبه 

   

  : ترميم المذبح 

  : قال إيليا لجميع الشعب " 

  تقدموا إلى ، 

  فتقدم جميع الشعب إليه ، 

  ) .  30:  18مل  1" ( فرمم مذبح الرب المنهدم 

يا اثنى عشـر حجـرا بعـدد أسـباط بنـى يعقـوب الـذى كـان         ثم أخذ إيل" 

  ) .  31:  18مل  1" ( كالم الرب إليه قائال إسرائيل يكون اسمك 

رمم إيليـا المـذبح بـاثنى عشـر حجـرا بعـدد األسـباط لـيعلن رفضـه التـام           

ألنقسام المملكـة ، مؤكـدا أن اهللا هـو إلـه كـل األسـباط ، وأن مسـرته أن        

  . لجميع تقدم ذبيحة واحدة عن ا

)  3( يشير إلـى ملكـوت اهللا علـى األرض ، حيـث يملـك الثـالوث        12رقم 

يشـير إلـى    12=  4×  3فى كـل جهـات المسـكونة األربـع ، فمحصـلة      

كنيسة اهللا الممتـدة مـن أقاصـى المسـكونة إلـى أقاصـيها ، فيمـا يلـى         

  : أمثلة ألستخدام هذا الرقم 

  .سبطا  12ضم شعب اهللا القديم   ·



حجـرا كريمـا ، ويثبـت فـى      12يس الكهنـة علـى صـدرته    يحمل رئ ·

( جرسا إشـارة إلـى التزامـه بالشـهادة الحيـة أينمـا وجـد         12ثوبه 

  ) .  28خر 

  ) .  4:  24خر ( حجرا عند سفح الجبل  12وضع موسى   ·

  . تلميذا  12اختار السيد المسيح   ·

  . جانب بابا ، ثالثة أبواب من كل  12مدينة أورشليم العليا لها   ·

رتب إيليا الحطب وقطـع الثـور ووضـعه علـى الحطـب فـوق المـذبح ، أمـر         

حتـى ال يعطـى فرصـة    .... جرة مـاء علـى المحرقـة والحطـب      12بإلقاء 

    .ألدنى شك فى النار هى من قبل الرب 

   

  الدعوة للرجوع الى اهللا الواحد  

ل ، لـم  طلب إيليا من اهللا أن يتمجـد بكونـه إلـه إبـراهيم واسـحق واسـرائي      

  : يطلب إيليا مجده الذاتى بل مجد الرب 

  استجبنى يارب استجبنى" 

  ليعلم هذا الشعب انك انت الرب اإلله 

  وانك انت حولت قلوبهم رجوعا ، 

  فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب 

  ) .  38 – 37:  18مل  1" ( ولحست المياة التى فى القناة  

  : بى فى المزمور قال داود الن

ليستجب لك الرب فى يـوم الضـيق ، ليرفعـك اسـم إلـه يعقـوب ، ليرسـل        " 

.. ليــذكر كــل تقــدماتك .. لــك عونــا مــن قدســه ومــن صــهيون ليعضــدك 



نتــرنم .. ويستســمن محرقاتــك ، ليعطيــك حســب قلبــك ويــتمم كــل رأيــك 

:  20مـز  " ( بخالصك وبأسم الهنا نرفـع رايتنـا ، ليكمـل الـرب كـل سـؤالك       

1-5  (  

كانت تقدمته طاهرة ، علـى مـذبح الـرب المقـدس ، قـدمها بقلـب نقـى ،        

  . وهذه الصعيدة الطاهرة اقتبلها الرب 

.. اســتجابة الــرب كانــت بعالمــة أكيــدة وواضــحة ظــاهرة أمــام الجميــع 

  ... لتمجيد اسم الرب القدوس أمام عيون الشعب 

  عالمة قبول اهللا للذبيحة :  احتراق المحرقة

  يشير إلى رغبة اهللا أال يبقى فينا عمل يحترق بالنار : الحطب احتراق 

ذبيحـة  ) حجـرا   12( فإنـه يـود أن يكـون شـعبه كلـه      :  احتراق الحجـارة 

  . حب له ، كما يقدم نفسه ذبيحة حب لفدائهم 

  . فإنه يريد أن ينتزع عنا ترابنا ليقيم عوضا عنه سمواته : احتراق التراب 

فهو يطلب قلوبـا ال تغطيعـا ميـاة العـالم بـل      :  اةلحس المياة التى فى القن

  . ملتهبة بنار الروح 

أن ... كان يمكن للنار التـى أكلـت التقدمـة والحجـارة والحطـب والتـراب       

ولكـن رحمـة اللـــــه    .. تمتد أيضا لتأكل أنبياء البعـل والشـعب العاصـى    

   ....واسعة ، فهو يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون 

أراد اللـــــه مــن الشــعب أن يتــولى أمــر أنبيائــه الكذبــة ، أنبيــاء البعــل ، 

    .ليكونوا عبرة لآلخرين ، وذكرى ال تنسى للشعب 

  قوة عمل الصالة هى سر النصرة ، 

  وهدم حصون األعداء ، 



ثم طلب ايليا من الشعب أن يمسكوا األنبيـاء الكذبـة ولمـا فعلـوا ذلـك نـزل       

حهم هنـاك عقابـا لهـم علـى كفـرهم وكـذبهم       بهم عند نهر قبشون وذب

  .ونفاقهم ، ومشورتهم التى كادت أن تتسبب فى هالك الشعب كله 

لقـد كـان عمـال مروعـا ذلـك الـذى       .. لقد اصدر ايليا أمرا باعدام أنبياء البعـل  

أتاه ايليا ، ولكن ماذا كان يسـتطيع أن يفعـل ؟ لقـد كـانوا شـديدى الخطـر       

قد عفا عـنهم كـان هـذا معنـاه ترخيصـا لهـم       على مصالح شعبه ، ولو كان 

لهـذا  . لينفثوا سمومهم وينشروا عوامل األرتداد ، اذا كـان ال بـد مـن قـتلهم     

امسـكوا أنبيـاء البعـل    " صدر األمر من بين تلك الشـفتين الشـديدتى المـراس    

  " . وال يفلت منهم رجل 

كيـف  أما الشعب فكان فى حالة تلـزمهم بالطاعـة الكاملـة ، لقـد ادركـوا      

كانوا مخدوعين بدرجة مزرية لـذلك التفـوا علـى األثـر حـول أولئـك األنبيـاء        

الذين امـتألت قلـوبهم ذعـرا وخوفـا ، والـذين رأوا أنهـم عبثـا يحـاولون أن         

  . يفلتوا من أيديهم وتأكدوا أن ساعتهم قد جاءت 

وعندما مات آخر واحد منهم ، أدرك ايليا أن المطـر لـيس بعيـدا ، ولعلـه سـمع      

مـا يجـب أن    –ت السـحاب وهـى مسـرعة علـى الـبالد ، ألنـه علـم        أصوا

أن اللــــه ال يمكـن أن يبـارك األرض أو القلـب طالمـا كـان        –نتعلمه جميعا 

  . فيه ما ينازعه وينافسه 

ليت اهللا يطهر قلوبنـا مـن كـل مـا ينافسـه ، ويهبنـا ايمـان ايليـا ، لكـى          

    .نتقوى نحن أيضا ونفعل المعجزات 

   

  تقتدر كثيرا فى فعلها  طلبة البار



رأى ايليا أنه ال داعى للمجاملـة ألن اهللا قـد تمجـد فـى وسـط شـعبه لـذلك        

وإذ عـرف ضـعف شخصـية آخـاب واهتماماتـه      .... طلب من الـرب المطـر   

العالمية بالطعام والشراب أكثر مـن خـالص نفسـه ، لـذلك قـال ايليـا آلخـاب        

  . اصعد كل واشرب ألنه حس دوى مطر 

أكـل ويشـرب ، وأمـا إيليـا فصـعد الـى رأس الكرمـل وخـر         فصعد آخاب لي

الى األرض وجعل وجهه بـين ركبتيـه سـجد الـى األرض ، عالمـة األنسـحاق       

  . والتذلل 

نحن ال نكاد أن نراه ألنه قـد نسـى شخصـيته ، وارتمـى علـى األرض فـى       

تلك الهيئة العجيبة ، لقـد وقـف منتصـبا كبلوطـة باشـان قبـل ذلـك ببضـع         

  ...آلن فاننا نراه يحنى كاألسلة رأسه ساعات ، أما ا

حين ننسحق قـدام الـرب ، الـرب ينظـر الينـا ويسـتجيب لطلباتنـا المقدمـة         

ــحقة    ــرة وأرواح منس ــوب منكس ــن قل ــة م ــر  . " المرفوع ــب المنكس القل

  ) .  17:  51مز " ( والمنسحق يا اللـــه ال تحتقره 

يليـا ، ثـم صـلى    انقطع المطر ثالث سنين وستة أشهر ، وكـان ذلـك بصـالة ا   

  . فأعطت السماء مطرا وأخرجت األرض ثمرها .. أيضا بلجاجة وبالحاح 

بـل  ! ان استجابة اللـــه لمواعيده لـم تعـط لنـا لكـى نكـف عـن الصـالة        

بالعكس لكى تحثنـا علـى زيـادة األلحـاح فـى الصـالة ، انهـا تبـين لنـا          

تظـر الجـواب   األتجاه الذى ينبغى أن تتجه اليه صـلواتنا ، والـى أى مـدى نن   

  نصوغ صلواتنا الحارة بال خوف وال وجل   ، هى القالب الذى فيه

  اصعد تطلع نحو البحر ، : وقال لغالمه " 

  ليس شىء ، : فصعد وتطلع وقال 



  ارجع سبع مرات ، : فقال 

  : وفى المرة السابعة قال 

  هوذا غيمة صغبرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر ،

 43:  18مـل   1" ( شدد وانـزل لـئال يمنعـك المطـر     اصعد قل آلخاب ا: فقال  

– 44  . (  

الغيمة الصغيرة التى رآهـا إيليـا قادمـة مـن البحـر تشـير إلـى تجسـد اهللا         

الكلمة الذى صار كغيمة صغيرة تخفـى مجـد الهوتـه ، قادمـة إلـى عالمنـا       

  ! إنه يحول قفر قلبنا إلى فردوس مثمر . لتفيض علينا بمياة الروح القدس 

+ + +  

  )  19مل 1(  ؟ كيف سقط الجبـــــــــار

  هروب إيليا إلى بئر سبع 

  :الهروب من وجه الشر 

اخبر أخاب زوجته ايزابل بما فعله إيليـا ، وكيـف قتـل كهنـة البعـل ، فثـارت       

جدا وقررت قتله ، اضـطر أن يهـرب إيليـا إلـى بيـت سـبع التـى ليهـوذا ،         

  . حيث عاله مالك هناك 

  : النبى بالقتل تهديد ايزابل إليليا 

  فأرسلت ايزابل رسوال الى ايليا تقول" 

هكذا تفعل اآللهة وهكذا تزيد إن لـم اجعـل نفسـك كـنفس واحـد مـنهم        

  )  2:  19مل  1(   "فى نحو هذا الوقت غدا 



هرب ايليا من وجـه ايزابـل ، ولـم يجـد مـن الشـعب الـذى آزره فـى ذبـح          

يرة الطاغيـة ، التـى مـا زالـت     األنبياء الكذبة ، ما يشجعه على مواجهة الشـر 

  .تمسك بزمام األمور فى األمة كلها 

ايليا ضروريا بقدر ما كان فـى ذلـك الحـين ، ألن التيـار انقلـب        لم يكن وجود

، وكان وجـود ايليـا ضـروريا جـدا لكـى يتـزعم         ، وسار فى اتجاه اللــــه

القيــادة ، ولكــى يحفــظ الشــعب فــى امــانتهم أللههــم الــذى أختــاروه 

  . ادتهم ، ولكى يتمم بسياسته األنسانية سياسته األصالحية لعب

كنا نتوقع أن يستلم رسـالة التحـذير مـن ايزابـل بفتـور وال مبـااله ، ويجيبهـا        

ــم   ــا أجــاب ذهبــى الف ــة  –كم ــى األمبراطــورة  –فــى فرصــة مماثل عل

  " .... اذهب وقل لها أنى ال أرهب شيئا سوى الخطية : " يودوكسيا 

يليا النبى لم يهـرب خوفـا مـن ايزابـل وشـرها وإنمـا ألجـل        يرى البعض أن إ

نفسه أو ألجل حياته مع الرب ، فإنه سار فـى البريـة مسـيرة يـوم واشـتهى      

الموت ، فقد شعر بالحاجة إلى عـون إلهـى ألن مقاومـة عبـادة اللــــــه      

  . كانت عنيفة للغاية 

  ثم سار فى البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة ، " 

  طلب الموت لنفسه ، و

" قد كفى اآلن يارب ، خذ نفسـى ، ألننـى لسـت خيـرا مـن آبـائى       : وقال 

    ) . 4:  19مل  1( 

كان ايليا تحت الرتمة شيئا يختلف تماما عن ايليـا فـوق جبـل الكرمـل ، هـى      

النفس البشرية المتلونة والتى ال تثبت على حـال ، فهـى تـارة فـى أعلـى      



ال تلبـث أن تهـوى تـارة أخـرى الـى بالوعـة        جبال الشـركة مـع اهللا ، ثـم   

  .اليأس 

كان سقوط ايليا محزنـا جـدا ، وكفـى أنـه وصـم حياتـه بعـار ال يمحـى ،         

والتىكـان  ! وشل نهضة مـن أقـوى النهضـات التـى رأتهـا أرض اسـرائيل       

يرجى منها خير أوفـر ، وبعـث الرعـب واليـأس فـى قلـوب األلـوف الـذين         

  من غيرته المتقدة ، كانوا قد بدأوا يشحنون عزائمهم 

ولعل جوقة من المالئكة قـد اصـطفت حـول النبـى الشـارد ، وهـو منطـرح        

على الرمل ، وانشدت مرثاة كتلك التى أنشـدها مـرنم اسـرائيل الحلـو لـدى      

كيـف سـقط الجبـابرة فـى     : " موت شاول ويوناثان فـى موقعـة جلبـوع    

عليـك   وسط الحرب ، يا رجل اهللا قد سقطت علـى شـوامخك ، قـد تضـايقت    

 25،  19:  1صـم   2" ( جدا ، كيـف سـقط الجبـابرة وبـادت اآلت الحـرب      

– 27  . (  

  محبــــة اللــــــه فى ثباتها 

ولكن شكرا هللا الذى أرسل مالكه اليـه تحـت الرتمـة ، دون أن يناقشـه فـى      

شــىء ، فقــد كانــت نفســه ممتلئــة بــالمرارة واألســى واليــأس والقنــوط ، 

األنفعــال ال يعطيــه أيــة فرصــة للمناقشــة الهادئــة والتــوتر يمــأل عواطفــه ، و

الساكنة ، وكان عالج اهللا لنفسه أن يطعمـه ويريحـه ، حتـى يهـدأ ويسـكن      

  . ، قبل أن يتكلم اليه أو يحاجه أو يسأله 

وهى الحكمة االلهية التى ينبغـى أن نـتعلم منهـا ، كيـف نعـالج الثـورات       

  . النفسية عند اآلخرين 



ـ  ى تسـتريح أحسـادهم ونفوسـهم ، قبـل أى حـديث      األفضل أن ننتظر ، حت

كــان عمــل اهللا الوحيــد أن يطعــم ايليــا ويريحــه ، وينتظــر .... أو مناقشــة 

  .أربعين يوما قبل أن يناقشه على جبل اهللا حوريب 

هددت ايزابل إيليـا بقتلـه ، فهـرب إلـى بئـر سـبع وتحـت رتمـة طلـب          + 

وسـار بقـوة تلـك     الموت لنفسه ولكن الرب أرسل لـه مالكـه بكعكـة ومـاء    

يوما حتى جاء لجبل اهللا فى حوريـب الـذى نزلـت عليـه شـريعة       40األكلة 

ثم نـار ولـم يكـن الـرب فيهـا      ... ثم زلزلة .... جاءت ريح عظيمة . موسى 

فـى  " مـا لـك ههنـا يـا إيليـا      " ثم كان صوت خفيف منخفض يقـول لـه   

ضعف ويـأس اشـتكى النبـى شـعب إسـرائيل فـأمره الـرب بـالرجوع وأن         

يمسح حزائيـل ملكـا علـى آرام ويـاهو بـن نمشـى ملكـا علـى اسـرائيل          

وقـد أبقيـت فـى اسـرائيل     " وإليشع بن شافاط نبيا عوضا عنـه وقـال الـرب    

  . ركبة لم تجث للبعل وكل فم لم يقبله  7000

   

يـا  " ما أعظم الفرق بين الرب يسوع المسيح الـذى قـال علـى الصـليب     + + 

  :، وبين كل من  "ون ماذا يفعلون أبتاه إغفر لهم ألنهم ال يعلم

  .........الذى أشتكى شعب إسرائيل إلى اهللا ، إيليا 

وهـو علـى فـراش المـوت      –الذى أوصى أبنـه سـليمان    داود النبىوكذلك 

  .....بقتل يوآب بن صروبة ، وشمعى بن جيرا البنيامينى   -

   ...النبى الذى اغتاظ أن اهللا رحم شعب نينوى ولم يفنها  ويونان

الـذين طلبـوا مـن      ) 54:  9لـو  (   يعقـوب ويوحنـا   –وتالميذ السيد المسيح 

  .... يسوع أن تنزل نار وتأكل المدينة 



  . يالعظم محبة اللــــــه ولطفه نحو البشر 

   

  )  21-9:  19مل  1(  على جبل اللــــــه حوريب* 

)  9:  19 مـل  1.(  "مالـك ههنـا يـا ايليـا       :وكان كالم الرب اليه يقول "  

 .  

من الغريب أنه فوق جبل اهللا حوريب فـى سـيناء أدرك ايليـا الحقيقـة التـى      

غابت عنه طـويال ، إن الصـوت المـنخفض الخفيـف ، ولـيس صـوت الـريح أو        

الزلزلة أو النار ، هو األكثر تأثيرا وقوة وفاعليـة ، فـإن الثالثـة أصـوات األولـى      

واألعمـق ، واألبعـد أثـرا ،    ليست فى حقيقتها سوى الممهد للصـوت األقـوى   

  . صوت الحب والحنان والرحمة واألحسان والجود والغفران 

وفى لغة أخرى هـو صـوت الصـليب ، الصـوت الـذى تحـدث بـه موسـى         

واذا رجـالن يتكلمـان معـه وهمـا     : " وايليا مع المسيح فـوق جبـل التجلـى    

أن  موسى وايليا ، اللذان ظهرا بمجد وتكلمـا عـن خروجـه الـذى كـان عتيـدا      

ــليم   ــى أورش ــه ف ــو " ( يكمل ــالم  ) .  31،  30:  9ل ــك اهللا الع ــد اهل لق

بالطوفان أيام نوح ، وأبـاد اهللا سـدوم وعمـورة بـالنيران ، وذبـح ايليـا أنبيـاء        

البعل ، ومع ذلك فالخطيـة ال تـزال تفتـك بالبشـر ، وهـى فـى حاجـة الـى         

  . أصوات أخرى 

  . يد ، عما كان عليه أوال عاد ايليا انسانا من حوريب ، يختلف الى حد بع

عاش ايليـا سـنواته األخيـرة أهـدأ وأجمـل وأقـوى ، وأخـذ يشـرف علـى          

  . مدارس األنبياء 



أن خطيـة واحـدة قـد تكـون سـببا فـى تعطيـل        :  انها لحقيقـة خطيـرة  

  ... خدمتنا وأيقاف نفعنا فى كل أيام حياتنا 

  :  مسح اليشع نبيا

ليمسـح أليشـع نبيـا عوضـا عنـه ،       بال شك استراح قلب إيليا حين دعـاه الـرب  

  . فالخادم الحى يفرح ويسر بامتداد الخدمة بعد خروجه من العالم 

  فذهب من هناك ، " 

ووجد اليشع بن شافاط يحرث وأثنا عشر فـدان بقـر قدامـه وهـو مـع الثـانى       

  عشر ، 

  فمر إيليا به وطرح رداءه عليه ، 

  : فترك البقر وركض وراء إيليا وقال 

  أبى وأمى وأسير وراءك ، دعنى أقبل 

  ).  20:  19مل  1( فقال له اذهب راجعا ، ألنى ماذا فعلت لك ، 

" اذهـب راجعـا ، مـاذا فعلـت لـك ؟      : " لم يرد ايليا هذا التأجيل إذ قـال لـه   

لم أدعك للعمـل النبـوى ، بـل اهللا هـو الـذى دعـاك فلمـاذا        : " كأنه يقول له 

ال لتــودع والــديك فحســب بــل  تؤجــل البــدء فــى العمــل ؟ لترجــع إن أردت

  " وتبقى مع أصدقائك وأرضك 

ولعله قال هذا لكى يؤكد أن الـدعوة ليسـت إلزاميـة ، فـاهللا ال يكـره أحـدا       

  . على خدمته ، ليرجع ويختار بكامل حرية إرادته الطريق الذى يبتغيه 

  فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر ، " 

  شعب فأكلوا ، وأعطى ال

  ) .  21:  19مل  1" ( ثم قام ومضى وراء إيليا ، وكان يخدمه 



كان اليشع غنيا جدا ، وعنـدما رجـع ال ليفكـر فـى قبـول الـدعوة أو رفضـها        

وال فى اختيار الوقت للبدء فى العمـل ، بـل للحـال ذبـح كـل الثيـران التـى        

  . عب للمحاريث الخشبية واستخدم المحاريث حطبا وقدم طعاما للش

  . هكذا أراد أن يصفى كل أموره المادية األرضية ليتفرغ للخدمة 

   

  للقمص تادرس يعقوب                 ملوك 1من وحى 

  ألراك على جبل حوريب

فـرأوا الجبـل يحتـرق والـدخان يمـأل      .. عند سفح الجبـل عسـكر الشـعب    + 

  . السماء 

  ..الصخور تزلزلت ، والريح العاصف مملوء رهبة ورعبا 

  .. أما موسى فكان على الجبل يتسلم من يديك شريعتك  

  ..كانت قلوب الشعب تهتز مضطربة جدا 

  ... وكان قلب موسى يهتز طربا ، إذ التقى بخالقه المحبوب 

حـدث ريـح عاصـف وزلزلـة ونـار      .. على ذات الجبل التقى بك إيليا النبى + 

 ..  

، نسـى إيليـا    ولكن وسط الصـوت الهـادىء الخفيـف تمتـع بـالحوار معـك      

  مقاومة ايزابل له ، 

  زال اليأس من قلبه ، وأدرك القلة القليلة المقدسة لك ، 

  . لقاؤه معك مأل قلبه رجاء ، فتح أبواب السماء أمام عينيه 

  ... نزلت يا إلهى إلى أرضى ، ولدت فى مزود حتى أتمتع برؤياك + 

  ال أخشى نارا ، وال ارتبك من زلزلة ، و.. ال أعود أسمع صوت ريح عاصف 



  .. فإن إله الطبيعة جاء إلى ال يصيح وال يسمع أحد صوته 

أدخـل معـك فـى حـوار حـب ال ينقطـع       .. ألراك فى داخلى وأتمتع برؤياك 

 ..  

  . أنسى وادى الدموع ، وال أخشى األحداث ، اتمتع بك ياشهوة قلبى 

 + + +  

   

   قتــــــل وورث

   نابوت اليزرعيلى لقاء ايليا النبى بأخاب الملك عند* 

وحدث بعد هذه األمـور أنـه كـان لنـابوت اليزرعيلـى كـرم فـى يزرعيـل         " 

  : بجانب قصر أخاب ملك السامرة 

  : فكلم أخاب نابوت قائال " 

  اعطنى كرمك فيكون لى بستان بقول ، 

  ألنه قريب بجانب بيتى ، 

  فأعطيك عوضه كرما أحسن منه ، 

  : ضة ، فقال نابوت ألخاب أو إذا حسن فى عينيك أعطيتك ثمنه ف

 3 – 1:  21مـل   1" . ( حاشا لى من قبل الـرب أن اعطيـك ميـراث آبـائى     

 . (  

بعد أربع سنوات أو خمس من القضـاء علـى أنبيـاء البعـل ، عـاد الشـر الـى        

جولة أخـرى فـى مواجهـة مـع الخيـر ، والظلـم واألسـتبداد أمـام الحـق          

  . اإللهى 



ره يـزداد بشـاعة ، ذهـب آخـاب الـى      كان آخاب الملك يزداد سـوءا ومصـي  

كــرم نــابوت ليرثــه ، بعــد المــؤامرة التــى دبرتهــا زوجتــه ايزابــل الشــريرة 

للتخلص من نـابوت اليزرعيلـى الـذى رفـض اعطـاء الكـرم آلخـاب ميراثـه         

مـل   1" ال أعطيـك ميـراث آبـائى    : " الذى أخذه عن آبائه واجـداده بقولـه   

21   

:  21مـل  1" ( هـل قتلـت وورثـت أيضـا      ": والتقى به ايليا هناك ليقول له 

19 . (    

   ميراث رهيب -1

والحقيقة المحزنة هى أن الميراث الرهيب مـن الجـائز أن يصـل اليـه األنسـان      

فى أرض الفساد والظلـم ، رغـم كافـة الحـواجز التـى يمكـن تجاوزهـا أو        

طلــب آخــاب كــرم نــابوت ... تجاهلهــا أو تخطيتهــا بكــل قــوة وعنــف 

ستان بقول ، وقـال لـه انـى مسـتعد أن أعطيـك ثمنـه أو       لكى يحوله إلى ب

كرما أحسن منه ، وكـان ممكـن لنـابوت أن يرضـى لـوال أن الشـريعة تمنـع        

  . ذلك إذ ال يجوز إلنسان أن يتصرف فى ميراث آبائه 

حتـى ولـو    –سخرت ايزابل من زوجها آخـاب لعـدم قدرتـه علـى التصـرف      

ـ   –بالظلم  اة ، وهـذا المنظـر المأسـاوى    وهذا المشهد يتكرر كثيرا فـى الحي

  . يحدث كثيرا بين بنى البشر 

ألنه واسع الباب ورحـب الطريـق الـذى يـؤدى الـى الهـالك ،       : " قال السيد 

  ) .  13:  7مت " ( وكثيرون هم الذين يدخلون منه 

قـد يــنجح الشــر فــى الجولــة األولــى مــن المعركــة ، ولكنــه هيهــات أن  

  . يكسب المعركة 



   ميرلث مخجل -2

ننا نقيس أمورنا ال على حساب حاجاتنـا ، بـل علـى حسـاب جيراننـا ، اذ ال      ا

أريــد أن يظهــر مجــد آخــر الــى جانــب مجــدى ، أو ســلطان آخــر بجــوار 

سلطانى أو نفوذ الى جانـب نفـوذى ، وكـل بسـاتين الـدنيا أو كرومهـا ال       

! .. يـا لـه مـن طمـع مخجـل      .... تساوى البستان الصغير الذى يملكه جارى 

  ! ... له من ميراث قبيح بل يا 

ذاك الذى ال أسـتطيع الحصـول عليـه إال بالكـذب والخـداع والغـش ، وايزابـل        

الشريرة كتبـت رسـائل بأسـم آخـاب وختمتهـا بخاتمـه وأرسـلت الرسـائل         

الى الشيوخ واألشراف الذين فـى مدينتـه السـاكنين مـع نـابوت ، ليشـهدوا       

  !! .. جوه ورجموه أنه قد جدف على أسم اهللا وعلى الملك ، ثم أخر

" فقـد وقـف رئـيس الكهنـة لـيعلن      : نفس التهم تكررت مع السيد له المجد 

والتهمـة الثانيـة أنـه يقـاوم     " ! لقد جدف ، ما حاجتنـا بعـد إلـى شـهود     

  !!!! .... وأخرجوا البار خارجا وعلقوه على الصليب ) ... الملك ( قيصر 

ـ       ... راءة السـيد المسـيح   الفرق الوحيـد أن زوجـة بـيالطس األمميـة أقـرت بب

  ! . بينما ايزابل األسرائيلية كانت هى المحرضة على القتل 

   ميراث مقلق -3

ذهب أخاب ليستمتع بالكرم الذى ورثـه ، ولعـل الكـرم كـان جمـيال ظلـيال ،       

وكانت عناقيده حلوة ولذيـذة ، وكـان موقعـه بـديعا ، وأخـاب يسـتطيع أن       

حـر النهـار ، بـل يسـتطيع أن يأكـل       يمتع نظره ، ويذهب اليه ليستظل به من

  منه ما يشاء دون أن يمنعه أحد ، هل أستراح الملك ؟ 



لقد أضحت الظالل ظالما ، والعناقيد علقمـا ، والكـرم سـجنا رهيبـا ، اذ سـمع      

  !! صوت اهللا العادل هناك 

  ! ؟ " هل قتلت وورثت أيضا " 

  ...؟"هل أكلت من الشجرة التى قلت لك أن ال تأكل منها " 

  ......أين هابيل أخوك ؟ " 

  ...أنه نفس الصوت يتكرر فى كل جيل 

الرضا على الظلم ، هو بعينه الظلـم ، والقتـل بـأمر أخـاب أو بـأمر ايزابـل أو       

  !! بأمر الشيوخ ؛ هو الدم الذى يتحمله أخاب أوال وأخيرا 

لم يتمتع الرجل بالكرم كما كـان يشـتهى ، ألنـه فـى قلـب الكـرم سـمع        

  . لمفجع ، ومصير بيته عن مصيره ا

فـى المكـان الـذى لحسـت فيـه الكـالب دم نـابوت        : هكذا قال الـرب  " 

  )  19:  21مل  1" ( تلحس الكالب دمك أنت أيضا 

من مات آلخـاب فـى المدينـة تأكلـه الكـالب ومـن مـات فـى الحقـل          "  

  ) .  24 – 23:  21مل  1" . ( تأكله طيور السماء 

ـ    إن الكـالب تأكـل ايزابـل عنـد مترسـة      : ائال وتكلم الرب عن ايزابـل أيضـا ق

  . يزرعيل 

وعندما سمع عقاب اهللا علـى فـم ايليـا النبـى بسـبب قتلـه نـابوت ليـرث         

ــه ، جعــل مســحا علــى جســده وصــام واضــطجع بالمســح ومشــى   حقل

  " . بسكوت 



غير أن هذا الحزن لم يكن نـدما علـى الخطيـة ، بقـدر مـا هـو خـوف مـن         

فماديتـه جعلـت قلبـه ال ينشـغل بـاهللا ، ومـع       . العقاب الصارم الذى سـيلقاه  

  :هذا نجد أن اهللا يتراءف عليه قائال للنبى 

هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامى ، فمـن أجـل أنـه قـد اتضـع أمـامى       "  

 1" ( ال أجلب الشر فى أيامه بل فى أيـام ابنـه أجلـب الشـر علـى بيتـه       

  ) .  29،  28:  21مل 

ـ   ى يتـوب ويرجـع فينـال الرحمـة والغفـران      اهللا يطيل أناته على األنسـان لك

حينمـا يقسـى األنسـان قلبـه ويتصـلت ويصـر علـى           من عند الرب ، ولكن

عناده وال يفيق من غفلته ويرجع عـن طريـق ضـالله بالتوبـة والندامـة فتكـون       

  . النتيجة الهالك 

لقد تمت كل التهديـدات التـى نطـق بهـا ايليـا ، صـحيح أن أخـاب أجـل         

ئية دامت ثـالث سـنوات ، ولكنـه فـى نهايـة تلـك المـدة        اتمامها بتوبة جز

عاد الى طرقه السـريرة ، فتمـت كـل التهديـدات بحـذافيرها ، اذ أنـه جـرح        

وجـرى دم الجـرح الـى حضـن     " بقوس غيـر متعمـد فـى رامـوت جلعـاد      

  . ولما غسلت المركبة فى بركة سلوام لحست الكالب دمه " المركبة 

لـم يجـدوا   " و ليفتقـد جثـة ايزابـل لـدفنها     وبعد عشرين عاما عندما أرسل ياه

أمـا البـاقى فقـد التهمتـه     " منها اال الجمجمـة والـرجلين وكفـى اليـدين     

الكالب المفترسة ، اذ كانت الجثة منطرحـة فـى نفـس المكـان الـذى قتـل       

، لتشــهد أن الحســن غــش والجمــال باطــل )  35:  9مــل  2( فيــه نــابوت 

تغـرق صـاحبها فـى العطـب والهـالك       والشهوة فانية ، وأن الحكمة البشرية

.  



أما جثة يهـورام أبنهمـا فقـد تركـت فـى نفـس المكـان دون أن تـدفن ،         

  . كأمر ياهو الذى لم ينس قط تلك الكلمات الرهيبة 

) أى الــرب ( ألن فــوق العــالى عاليــا يالحــظ واألعلــى " وحقــا قيــل .... 

  )  8:  5جا " ( فوقهما 

هزمـت جيـوش اسـرائيل شـر هزيمـة       – فـى األيـام التاليـة    –وهنالك أيضا 

مرارا ، وتشـبعت األرض بـدمائهم يقينـا أن اللـــه صـادق لـيس فقـط فـى         

  . مواعيده بل أيضا فى وعيده 

لقد تمت حرفيـا كـل كلمـة نطـق بهـا ايليـا ، ألن اهللا صـادق علـى كـل          

  . كلمات عبده وقد أيدت األيام المتعاقبة صدقه مرارا 

   

  أخزيا يخلف والده أخاب 

أخزيا بن أخاب ملـك علـى اسـرائيل فـى السـامرة فـى السـنة السـابعة         " 

  عشرة ليهوشافاط ملك يهوذا ، 

ملك على اسرائيل سنتين ، وعمل الشر فى عينـى الـرب ، وسـار فـى طريـق      

أبيه وطريق أمه ، وطريق يربعام بـن نبـاط الـذى جعـل إسـرائيل يخطـىء ،       

" سـب كـل مـا فعـل أبـوه      وعبد البعل وسجد له ، وأغاظ الرب إله إسـرائيل ح 

  ) . 53 – 51:  22مل  1( 

مع قصر مدة حكم أخزيـا إال أنهـا كانـت غايـة فـى الشـر ، لـم يحـتفظ         

فقط بالوثنية التـى أدخلهـا يربعـام ، وإنمـا بعبـادة البعـل التـى أدخلتهـا         

لقد سمع عن الخراب الذى حـل ببيـت يربعـام ورأى والـده قـد دمـره       . إيزابل 

  . لك لم يتعظ األنبياء الكذبة ومع ذ



لكى نسـتطيع أن نـدرك كـل هـذه الحـوادث التـى حـدثت فـى العهـد          

الــخ ، ..... القــديم ، مــن قتــل لألنبيــاء الكذبــة ، أو احــراق رســل أخزيــا ، أو 

يجب أن ننسى أننا نعيش فى العهـد الجديـد الـذى أهـم مـايميزه الرحمـة       

  . جلجثة الرقيقة ، ونتخيل أنفسنا أننا نعيش فى العصر الذى أنتهى بال

هذا الدرس لقنه السـيد المسـيح لتالميـذه بعنايـة خاصـة ، عنـدما طلـب منـه         

وتحـرق    )كمـا فعـل ايليـا    ( تالميذه يعقوب ويوحنا أن تنزل نارا مـن السـماء   

القرية التى رفضت أن تستضيف المخلـص وتالميـذه ، فالتفـت إليهمـا يسـوع      

وكـأن  ) .  55،  54:  9لـو  ( وقال لهمـا لسـتما تعلمـان مـن أى روح أنتمـا      

اذكـرا بأنكمـا وقـد تبعتمـانى انتقلتمـا الـى       : السيد المسيح قد قال لهمـا  

عصر جديـد ، وأن األمـور فـى ملكـوت السـموات ستسـير علـى مبـادىء         

جديدة تختلف كل األخـتالف عـن تلـك المبـادىء التـى عهـدتماها ، أننـى        

نونــا ســوف ال أنقــض النــاموس وال األنبيــاء ، ولكننــى ســأدخل عليهمــا قا

  . يكملهما بنظام إلهى جديد ، لقد بدأ عهد الرحمة منذ اآلن 

+ + +  

  إيليا واخزيا بن آخاب ورئيس الخمسين 

تملك أخزيا بن آخاب ومرض فأرسـل ليسـأل بعـل زبـوب الـوثن فتـراءى إيليـا        

ألـيس ألنـه ال يوجـد فـى     " لرسل الملك وطالبهم أن يخبـروا ملـك إسـرائيل    

بعل زبوب إلـه عقـرون لـذلك السـرير الـذى صـعدت       اسرائيل إله أرسلت لتسأل 

  ) ...  6:  1مل  2" ( عليه ال تنزل عنه بل موتا تموت 

يـا  " عرف الملك أنه إيليا فأرسل خمسين جنـديا وقائـدهم الـذى نـادى إيليـا      

إن كنــت أنــا رجــل اهللا " أجــاب إيليــا " . الملــك يقــول إنــزل .. رجــل اهللا 



والخمسـين الـذين لـك ، فنزلـت نـار       فلتنزل نـار مـن السـماء وتأكلـك أنـت     

  .... وأكلتهم 

  .... أرسل الملك خمسين آخرين وقائدهم فأكلتهم النار 

  .... فعاد وأرسل خمسين ورئيسهم 

يـا  : " صعد رئيس الخمسين الثالث إلى الجبل وجثـا علـى ركبتيـه وقـال     + 

فى عينيـك هـوذا قـد نزلـت نـار مـن         رجل اهللا لتكرم نفسى وأنفس عبيدك

  ... " ماء وأكلت الس

نـزل إيليـا وذهـب    " انـزل معـه ال تخـف منـه     : " هنا قال مالك الرب إليليـا   

  ... للملك وأخبره بقضاء الرب عليه بالموت 

تــذللت " القائــد الثالــث ســلك ســكة األتضــاع فنجــا مــن المــوت وقيــل + 

  ) .  6:  116مز " ( أنا تذللت جدا ... فخلصتنى 

ـ   كـان  : ن لطـف السـيد المسـيح ووداعتـه     وهنا تجول فى خاطرنا فكـرة ع

يســتطيع أن ينــزل نــارا مــن الســماء لتبيــد أولئــك الجنــد الــذين أتــوا اليــه 

فىجثسيمانى أللقاء القـبض عليـه ، لـم ينطـق بتلـك الكلمـة ، كـم كـان         

منظرا مدهشا اذ وقفت جنود المالئكـة منتصـبة فـى كبـد السـماء تنتظـر       

نذهلـة لـم تتلـق حتـى اشـارة      كلمة واحدة منه ألنقاذه ، ولكنهـا بقيـت م  

  . واحدة 

جئـت أللقـى نـارا    " النار الوحيدة التى طلبهـا فكانـت نـار الـروح القـدس      

  ) .  49:  12لو " ( على األرض فماذا أريد لو اضطرمت 

جنـدى هلـك مـنهم     153هنـا  : ما أعظم الفرق بـين النـاموس والنعمـة    + 
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سـمكة لـم تضـع واحـدة منهـا فمـا        153بعد قيامة الرب إصطاد الرسل  أما

بال حال النفوس التى إفتـداها الـرب بدمـه ، قيـل عـن الفـرق بـين النـاموس         

  ) :  18: 12عب ( والنعمة فى 

ألنكم لم تأتوا إلى جبـل ملمـوس مضـطرم بالنـار وإلـى ضـباب وظـالم        " 

وه مـن أن تـزاد   وزوبعة وهتاف بوق وصـوت كلمـات اسـتعفى الـذين سـمع     

وكان المنظر هكذا مخيفـا حتـى قـال موسـى أنـا مرتعـب       ... لهم كلمة 

بل قد أتيتم إلى جبل صـهيون وإلـى مدينـة اهللا الحـى أورشـليم      . ومرتعد 

السماوية وإلى ربوات هم محفـل مالئكـة وكنيسـة أبكـار مكتـوبين فـى       

سـيط  السموات وإلى اهللا ديان الجميـع وإلـى أرواح أبـرار مكملـين وإلـى و     

  " . العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل 

  ايليا والمركبة السماوية * 

كان اليشع يخدم ايليا وكان معه ، غيـر أنـه لـيس مـذكورا فـى التـاريخ مـن        

  .زمان دعوته الى زمان اصعاد ايليا 

وقد عرف ايليا زمان انتقالـه قـد قـرب ، وربمـا عـرف اليشـع أيضـا أن سـيده         

    .ولكن فى قلبيهما ما ال يقدران أن يعبرا عنه بالكالم  سيفارقه

كان ايليا على وشك الوقـوف أمـام الـرب فـى السـماء وعلـى اليشـع أن        

  . يتسلم منه أثقال الخدمة وأخطارها ، وكانا مزمعين أن يفترقا 

وكان الرب قد رسـم أليليـا حـوادث تلـك السـاعات األخيـرة فأرسـله ليـزور         

المختلفة ويكلمهم كالمـه األخيـر ، وربمـا طلـب ايليـا       األنبياء فى محالتهم

من اليشع أن يمكث فـى الجلجـال ألنـه أراد األنفـراد قبـل انتقالـه ، أو ألنـه        

  . أشفق على خادمه ، أو ألنه قصد امتحان محبته وأمانته 



  : واليشع أظهر محبته الشديدة بقوله 

  ) .  5:  2مل  2" ( حى هو الرب وحية هى نفسك أنى ال أتركك " 

وبعد زيارة مدارس األنبياء ذهب الـى بريـة فـى عبـر األردن ليكـون صـعوده       

  . فى مكان منفردا كما صعد موسى ليموت فى جبل نبو 

وذهب خمسون رجال من بنى األنبيـاء ووقفـوا قبالتهمـا مـن بعيـد ، ووقـف       

كالهما بجانب األردن ، وأخـذ ايليـا رداءه ولفـه وضـرب المـاء فـانفلق الـى        

  . هناك فعبرا كالهما فى اليبس هنا و

وضرب ايليا النبى الماء كما مد موسـى عصـاه فانشـق البحـر وكمـا انفلـق       

  . نهر األردن أمام يشوع 

وكــان عمــل ايليــا شــهادة ألســرائيل لينتبهــوا الــى كالمــه فيخلصــوا مــن 

  . عبودية أشر من عبودية مصر ويدخلوا راحة أعظم من راحة كنعان 

  طلب ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك ؟ وقال ايليا ألليشع ا

تـث  ( وطلب اليشع من أيليا أن يكون لـه نصـيب أثنـين مـن روحـه ، وفـى       

فإن نصيب أثنين مـن مـال األب هـو مـن حقـوق البكـر ، كـأن        )  17:  21

األنبياء أبناء ألبـيهم الروحـى أى أليليـا ، وطلـب اليشـع أن يكـون أولهـم        

  . ورئيسهم كالبكر بين األوالد 

ننسب الليشع الطمع والكبرياء فى هـذا الطلـب ، ألنـه طلـب أن يكـون       وال

  . األول فى الخدمة والخطر والتعب 

  . والطمع من هذا النوع هو من الفضائل والواجبات 



كان األمـر صـعبا علـى اليشـع ألنـه ربمـا لـم        : وقال ايليا لقد صعبت السؤال 

ليـا ، ألن تعيـين   يشعر بعظمة الخدمـة التـى كانـت أمامـه ، وصـعبا علـى اي      

  . خليفته ليس له بل للرب 

وفيما هما يسـيران ويتكلمـان اذا مركبـة مـن نـار وخيـل مـن نـار ففصـلت          

بينهما فصعد ايليا فى العاصـفة الـى السـماء ، وكـان اليشـع يـرى ويصـرخ        

  . ولم يره بعد .. يا أبى يا أبى مركبة اسرائيل وفرسانها 

شع كـل أيـام حياتـه ، وبـه تقـوى      ال شك أن هذا المنظر بقى فى ذاكرة الي

" ( الـذين معنـا أكثـر مـن الـذين معهـم       : " ايمانه ليقول فى وقت المقاومة 

  ) .  16:  6مل  2

  . ومن ذلك الوقت فصاعدا لم يكن ايليا سيده بل الرب 

ورفع اليشع رداء ايليا الذى سقط عنـه ورجـع ووقـف علـى شـاطىء األردن      

ضرب الماء وقال أيـن هـو الـرب إلـه ايليـا      ، فأخذ رداء ايليا الذى سقط عنه و

  . ، ثم ضرب الماء أيضا فانفلق الى هنا وهناك فعبر اليشع 

أخذ اليشع رداء ايليا ال ليلبسه بل اشارة الى المقـام الـذى تسـلمه مـن ايليـا ،      

  . وضرب الماء فانفلق كما فى األول حينما ضربه ايليا 

  :  أسباب هذا األنتقال

سـباب الرئيسـية هـو أن يكـون شـهادة لجيلـه ، فقـد        ال شك فى أن األ -1

كان البشر فى عصره غـارقين فـى شـهواتهم ، منغمسـين فـى ملـذاتهم ،       

ال يفكرون فيما وراء هذه الحيـاة ، أمـا اليهـود فـان أقصـى مـا اسـتطاعوا        

الوصول اليـه هـو تكـوين فكـرة غامضـة عـن الحيـاة األخـرى ، لعـل هـذه           



ــر  ــا انح ــا وظالم ــا غموض ــرة زاده ــة  الفك ــادة الوثني ــار العب ــى تي افهم ف

  . وانغماسهم فى الخطية 

أما انتقال ايليا فقد اعطاهم برهانا مقنعـا علـى وجـود عـالم روحـى دخلـه       

األبــرار ، وعلــى أن الــروح ال تمــوت بمــوت الجســد ، بــل تنتقــل الــى حالــة 

  . أسمى ووطن الئق بها 

خادمـه  كان هناك سبب آخر هـو رغبـة اهللا فـى تـدعيم أقـوال عبـده و       -2

األمين بطريقة عجيبة ، كـان يسـيرا علـى رجـال ذلـك العصـر أن يحـدوا مـن         

قوة خدمة ايليـا باتهامـه أنـه مجـرد انسـان مـتحمس مهـيج مثيـر للقالقـل          

والفتن ولعله كان من الهين أن يظنـوا أن تهديداتـه وانذاراتـه بـدأت وانتهـت      

ا فـى  بنفسه ، ولو كانت حياتـه انتهـت بمـرض الشـيخوخة ألذدادوا تقسـي     

طرقهم المعوجة ، وتـوغال فـى شـرورهم ، فكيـف كـان ممكنـا أن يعرفـوا        

  أنه انما نطق بحق اهللا ؟ 

ولكن شـفاة المجـدفين والمتقـولين قـد ابكمـت عنـدما خـتم الـرب علـى          

  . خدمة عبده بهذا الختم العجيب 

   



  

 التجـلـى 

   

وبعد ستة أيام أخذ يسـوع بطـرس ويعقـوب ويوحنـا أخـاه وصـعد بهـم         "

ى جبل عال منفردين ، وتغيرت هيئتـه قـدامهم وأضـاء وجهـه كالشـمس      إل

وصارت ثيابه بيضاء كالنور ، واذا موسـى وإيليـا قـد ظهـرا لهـم يتكلمـان       

معه ، فجعل بطرس يقول ليسـوع يـارب جيـد أن نكـون ههنـا ، فـان شـئت        

نصنع هنا ثالث مظال ، لك واحـدة ولموسـى واحـدة واليليـا واحـدة ، وفيمـا       

هـذا هـو   : ذ سحابة نيرة ظللـتهم وصـوت مـن السـحابة قـائال      هو يتكلم ا

  ) .  5 – 1:  17متى " ( ابنى الحبيب الذى به سررت ؛ له اسمعوا 

هو الدخول بـالنفس إلـى تـذوق الحيـاة اآلخرويـة ، لتـرى عريسـها         التجلى

قادما فى ملكوتـه ، معلنـا لهـا أمجـاده اإللهيـة بالقـدر الـذى يمكنهـا أن         

ى الجسد ، هـذا العمـل الـذى تحقـق بطريقـة ملموسـة       تحتمله وهى بعد ف

على جبل تابور أمام ثالثـة مـن التالميـذ ؛ ونبيـين مـن العهـد القـديم همـا         

  . موسى وإيليا 

الممتـد فـوق كـل حـدود الزمـان ،      " الملكوت السـماوى  " هو اعالن  التجلى

أرتبط التجلى بأحداث الصـليب والقيامـة ، فإنـه ال يمكـن للمـؤمن أن يرتفـع       

على جبل التجلى ليرى بهـاء السـيد ، مـا لـم يقبـل صـليبه ، ويـدخل معـه         

  .اآلمه ليختبر قوة قيامته 



لعل السيد أحضر موسى وإيليا كمثلين للتالميـذ فيغيـروا منهمـا فـى األمـور      

  . الحسنى ، فتكون لهم وداعة موسى وغيرة إيليا على مجد اهللا 

األعضـاء الراقـدة فـى    جاء موسى النبى إلى حضرة الملـك المسـيا ممـثال    

عنا بالجسد لكنهـا مرتبطـة معنـا حـول المسـيح        الرب ، النفوس التى رحلت

الواحد الذى يملك علـى الجميـع ، وأمـا إيليـا النبـى فجـاء يمثـل األعضـاء         

وكأن الكـل يلتقـون معـا كأحيـاء فـى الـرب       ... المجاهدة إذ لم يمت إيليا 

 .  

علـى المـوت وعلـى الحيـاة ، إن     أراد السيد أن يخبر تالميـذه أن لـه سـلطان    

كان موسى قد تسـلم النـاموس وإيليـا يمثـل األنبيـاء ، فـإن تجلـى السـيد         

  . بينهما إنما يشير إلى أنه هو غاية الناموس ومركز النبوات 

موسى وإيليا يمثالن رجال العهد القـديم ، وبطـرس ويعقـوب ويوحنـا يمثلـون      

ركـز الكتـاب المقـدس    رجال العهـد الجديـد ، وكـأن السـيد المسـيح هـو م      

  . بعهديه القديم والجديد ، أو هو سر خالص الكل ومشتهى الجميع 

موسى النبى جـاء شـاهدا علـى أن السـيد لـيس مجـدفا علـى النـاموس         

  .... كما يدعى اليهود 

  ...... وإيليا شاهدا على مجد اهللا فى شخص أبنه الحبيب يسوع 

والفريسـيين ، وهـاهو   لقد رفض يسوع أن يعطـى آيـة مـن السـماء للكتبـة      

  ....يعطى عالمة من السماء لتالميذه األبرار ليزيد إيمانهم ، 

ــموات    ــوت الس ــى ملك ــوليين ف ــل البت ــا يمث ــل   .  .. .إيلي وموســى يمث

  ......المتزوجين 



فماذا يقـول الكتبـة أن إيليـا ينبغـى أن يـأتى أوال      : فسأله تالميذه قائلين " 

يـأتى أوال ويـرد كـل شـىء ، ولكنـى       إن إيليا: ، فأجاب يسوع وقال لهم 

" ( أقول لكم أن إيليا قد جـاء ولـم يعرفـوه بـل عملـوا بـه كـل مـا أرادوا         

  ) .  12 – 10:  17متى 

كان للكتبة معرفة نظرية ، فقد فهموا مـن النبـوات أن إيليـا يسـبق مجـىء      

  ... المسيا ، جاء ولكنهم لم يعرفوه أو قبلوه ، إنما عملوا به ما أرادوا 

فهم التالميذ أنـه قـال لهـم عـن يوحنـا      " هو إيليا إال يوحنا المعمدان ، إذ من 

لقـد جـاء يوحنـا بـروح إيليـا ، ال بمعنـى        –)  13:  17متـى  " ( المعمدان 

أنه تقمص روحه ، وإنما يحمـل فكـره النـارى وغيرتـه الملتهبـة علـى مجـد        

جـل المسـيا   اهللا ، وحياته النسكية فى البرية ، ليمهـد الطريـق بالتوبـة مـن أ    

  . المنتظر 
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  الوقوف أمام اهللا     -2

  قيمة األختباء     -3

  الطاعة الكاملة لصوت اهللا     -4

  إيليا النبى والوداعة وطول األناة     -5

  شجاعة إيليا     -6

  الدعوة للرجوع إلى اهللا الواحد     -7

  قوة األيمان سر استجابة الصالة     -8



  طلبة البار تقتدر كثيرا فى فعلها     -9

  الهروب من وجه الشر  -10

   

  إيليا رمـــــز للسيد المسيح 

يرمز إيليا الطوباوى إلـى ربنـا ومخلصـنا ، كمـا اضـطهد إيليـا بواسـطة        + 

  . يقى الذى دانه اليهود واحتقروه اليهود هكذا ربنا إيليا الحق

  ترك إيليا شعبه ، وهجر المسيح المجمع ،  

  رحل إيليا إلى البرية ، وجاء المسيح إلى العالم 

أطعم إيليـا فـى الصـحراء بواسـطة الغربـان ، بينمـا انـتعش المسـيح فـى          

  . صحراء هذا العالم بإيمان األمم 

إيليـا إلـى السـماء فـى      كما قام ربنا وصعد إلى السموات ، هكذا أخـذ + 

  . مركبة نارية 



  

 موسى وإيليا 

كثيــرا مــا تــرتبط شخصــيتا موســى وإيليــا معــا ، خاصــة بظهورهمــا دون 

سواهما من رجال العهد القديم عنـد تجلـى السـيد المسـيح ، وتمتعهمـا دون      

  .سواهما من األنبياء بالصوم لمدة أربعين يوما 

   

 إيليـــا النبــى موســى النبــى

  التقى مع اهللا فى حوريب    ·

 3خـر  ( أعلن اهللا ذاته خالل النـار     ·

 :21  (  

خـر  ( أطعمه المـن مـن السـماء       ·

16  (  

:  6تـث  ( أكد أن الرب هـو اهللا     ·

4  (  

  " يهوة مخلص " خلفه يشوع    ·

  )  34تث ( جاء موته سرا    ·

  . عند األردن سلم القيادة ليشوع    ·

المســيح فــى ظهــر مــع الســيد    ·

 ) .  3:  17مت ( التجلى 

: 9مـل   1(تحقق معه نفس األمـر     ·

8 – 11(  

نــزول نــار الــرب علــى الذبيحــة    ·

)18  :38  (  

 8:  17( أرسل له غربـان تطعمـه      ·

– 16  (  

ــر     · ــس األم ــل نف  – 37:  18( فع

39   

  " اهللا خالص " خلفه إليشع    ·

:  2مـل   2( صعد بطريقـة سـرية      ·

11 ، 12   

( عند األردن سلم القيـادة إلليشـع      ·

  )  14،  13:  2مل  2



 3:  17مـت  ( تمتع بـنفس األمـر      ·

 . ( 

   

  بركــــــة وشفاعـــــــة النبى العظيم
  إيليا النبـــــى
  تكون معنا ،، آمين 

   

 


