
א   تمهيد א
القصة الكتابية فى هذا الدرس هى عبارة عن مقابلة صحفية بين مراسل صحفى             

خذ لنفسك دور المراسل وليجلس معك إيليا واألرملة وإبنها مرتدين          . وشخصيات القصة 
  :قدموا القصة الكتابية على الشكل التالى . الزى المناسب
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. أوقاتاً، أعزائى المستمعين، هنا محطة التلفاز للكتـاب المقـدس         م  تأسعد
سنوافيكم الليلة بحلقـة    . ومعكم المراسل الصحفى لهذه النشرة األخبارية     

أنتهى عهد الملك سليمان وجـاء بعـده        . خاصة عن عهد الملوك األول    
ومـن  . ابتعد معظمهم عن عبادة الرب وكـانوا أشـراراً    . ملوك كثيرين 
كان شريراً جداً، فمنع الناس مـن عبـادة اهللا          . عى آخاب هؤالء ملك يد  

 .لندع إيليا يعرفنا قليالً بنفسه . وفى تلك األيام أرسل اهللا إيليا النبى

ــل  المراس
  

أى إنى أعبد الرب وأسمع  لكالمه ثم أبلغ الناس ما يريد اهللا             . أنا نبى اهللا  
 . يقول لهم أن

إيـلــــيا 
 

ــل  . والخدام هذه األيام الكنائسأنت إذاً تشبه رعاة  المراس
 

لم يكن الملـك    . تماماً، كنت نبياً لشعب اهللا فى القديم ، أيام الملك آخاب          
. آخاب يحب الرب بل كان يعبد األوثان، وصار الكثير من الشعب مثله           

قـل  : " غضب اهللا وقـال لـى   . نسوا الرب وأصبحوا يصلون لألصنام  
عبـدت  ." ماء لمدة ثالثة سنوات ونصـف     للملك والشعب، لن تمطر الس    

ولكنه لم يقـدر أن ينـزل       ،  يزابل البعل إله المطر، وقدمت له الذبائح        إ
 .نقطة واحدة 

إيـلــــيا 
 

ــل  لن تمطر السماء لمدة ثالثة سنوات ونصف؟ ماذا سيحصل للناس ؟ المراس
 

ونـه  أنت تعرف أن المطر مهم جداً إلنتاج المزروعات والفواكه، ومن د        
وبسبب قلة المطر عمت المجاعـة فـى        . لن يكون محصول فى الحقول    

إيـلــــيا 
 



من الجوع على   ،  ماتت الماشية وأرتفع ثمن القمح وسقط الناس        . األرض
 .الطريق 

ــل  وماذا فعلت أنت ؟! أمر رهيب  المراس
 

صرت أشـرب   . فى أول المجاعة أمرنى الرب فذهبت إلى جانب النهر        
بعـد ذلـك،    . وأمر اهللا الغربان فكانت تأتى لّى بالطعام      . نهرمن مياه ال  

إذهب إلى منطقة   : " فقال لى الرب    . جفت مياه النهر بسبب قلة األمطار     
صرفة قرب صيدون فى جنوب لبنان، وهناك تجد امرأة أرملة سـوف            

 " .تهتم بك 

إيـلــــيا 
 

ــل  !حقاً عرفينى قليالً بنفسك سيدتى  المراس
 

 وأبنيمات زوجى وبقيت أنا     . أما امرأة فقيرة  . شكراً يا أستاذ  ) ل  بخج( 
أنت تعرف،  . كانت المجاعة قاسية علينا   ). تشير إلى أبنها    ( الوحيد هذا   

. كنا بالكد نأكل الخبز. لم يكن لى من زوج يعمل فيحصل لنا لقمة العيش

ــة  األرملـ
 

ــل  وكيف التقيت بهذه السيدة ؟ المراس
 

صلت إلى منطقة صرفة، رأيت هذه المرأة تجمع عيدان الخشب          عندما و 
سألتها فـوراً   .  األرملة التى قال عنها اهللا     أنهاعرفت  . قرب باب المدينة  

 .أن تعطينى كوب ماء ألشرب 

إيـلــــيا 
 

إحضرى لـى   : "  ذاهبة نادانى وقال   أناوبينما  .  ألحضر له الماء   أسرعت
 " .أيضاً رغيف خبز 

ــة  ألرملـ
 

ــل  ل أحضرت الخبز ؟وه المراس
 

حى هو الرب إلهـك لـيس       :" ومن أين الخبز ؟ قلت للنبى       ) تضحك  ( 
 ونقطة  دقيقلم يبقى لدى سوى القليل من ال      . عندى كسرة خبز فى البيت    

ــة  األرملـ
  

.  وأبنى أنا أجمع العيدان حتى أخبز كعكة صغيرة أكلها         اآلنوأنا  ،  زيت  
 " .ت من الجوع حتماً وبعد ذلك لن يعود لنا لقمة فى البيت وسنمو

 

هبى إلى بيتك وأصنعى لـى أوالً كعكـة        ذإ. ال تخافى : " لكننى قلت لها    
 لن يموت أحد منـا       ، وال تخافى . بنكثم أصنعى واحدة لك وال    . صغيرة
قد وعدنى اهللا أن الدقيق عندك لن ينتهـى وجـرة الزيـت لـن               . جوعاً
 ".تنشف

إيـلــــيا 
 

ــل  !الم ؟أصحيح هذا الك المراس
 

إذ إن اهللا أكرامنا ولم ينتهى      . أطعت قول إيليا ولم نجع أبداً     . نعم، صحيح 
 .الدقيق أو ينشف الزيت  

ــة  األرملـ
 

ــل  كيف كانت النهاية ؟! ما أجمل هذه القصة وما أعجب أعمال اهللا  المراس
 

 بعد مـدة    إذ.  قصتنا عند هذا الحد    تنتهيلم  .  حان دورى  اآلنأعتقد أنه   
  .أتألموبقيت فى الفراش . من الزمن أصبت أنا بمرض شديد

ابن األرملة 
     

لكن . يت بجانبه أعتنى به   قخفت كثيراً على أبنى، وب    . كانت أياماً صعبة  
 .صحته ساءت حتى مات أخيراً 

ــة  األرملـ
 

ــل  يا لآلسف وماذا فعلت ؟ المراس
 

حملته بـين   ". ما أتعسنى   ! بى مات ولدى حبي : " أبتدأت  أبكى وأنتحب     
يا نبى اهللا، لماذا جئت إلينا؟ هـل جئـت          : " يدى وصرخت إليليا النبى     

مرأة شقية فيأخذ اهللا أبنى ويعاقبنى؟ إذهب عنى يا رجـل           إتذكر اهللا أنى    
 " .اهللا 

ــة  األرملـ
 

  

ــل  كيف تصرفت يا إيليا ؟ المراس
 



 الولد من حضنها وصـعدت بـه        فأخذت. أدركت أن األرملة حزينة جداً      
مسكينة : " وصرت أصلى هللا  . إلى غرفتى، وهناك وضعته على سريرى     

يا رب لمـا    . إهتمت بى وأسكنتنى فى هذه الغرفة     . هذه األرملة يا إلهى   
ثم تمـددت علـى     " . سمحت بهذه المصيبة؟ أرجو منك رد ولدها إليها       

". إليـه أرجو منك رد الحيـاة      : " الصبى ثالث مرات وصرخت للرب      
 . اهللا سيستجيب الصالة وهو قادر على إقامة الولد من الموتأنوعرفت 

إيـلــــيا 
 

حملنـى  . كما ترون، أنا على قيد الحياة، إذ استجاب الرب لصالة إيليـا           
هوذا : " قال لها   . إيليا وأنزلنى إلى الغرفة حيث كانت أمى جالسة تبكى        

 " .ابنك على قيد الحياة 

ابن األرملة 

. لم أصدق عينى عندما رأيت ولدى وحيدى يتنفس ويضحك من جديـد           
ـ  عرفت بالع  اآلن: " وهنا قلت للنبى    . ما أكرم الرب  ! أعاده اهللا إلّى     ل ق

أنا أهتميت بك وساعدتك    . ستجابهاأأنك رجل اهللا، إذ سمع اهللا صالتك و       
 ! " .ما أكرم اهللا .  إلى الحياةأبنيفأكرمنى اهللا وأعاد 

ــة  األرملـ
 

  
  

  @bîãbq@Za@¶g@Éàní@Ýîöìà– 
  

@óÏ@a@@kÈ“Û@òîyë‹Ûa@òÛb¨a@@@@âbícbîÜíg@@ @

  ).الرب هو قوتى ( أو ) الرب هو إلهى ( كلمة إيليا تعنى 
لم تكن الظروف فى مملكة إسرائيل أيام إيليا مواتية حيث أن المجد الذى حصـل               

  .الًعليه داود وسليمان لم يدم طوي
 ،كانت زوجات سليمان الكثيرات أشد خطر على األمة من جيـوش األعـداء            

 نبوة  حين جاءت وانقسمت المملكة، و  .  قلوب الشعب لعبادة إلهه أخرى     أملنألنهن  
إيليا فملوك مملكة الشمال ومملكة إسرائيل قد أنقسمت إلى عشرة أسـباط شـمالية              

يا على إيمانهم، أما    قرشليم ب عاصمتها السامرة، وسبطين فى الجنوب عاصمتهما أو      
بدأت تنحرف تدريجياً حتى بعدت عـن       فاألسباط العشرة التى بعدت عن أورشليم       

  .عبادة اهللا وأتخذت عاصمتها السامرة 
إن اهللا فرض على شعبه أن كل إنسان ذكى يظهر أمامه فى أورشـليم عـدة                

كل فـى أورشـليم     مرات فى السنة، واهللا بهذا قصد أن ترتبط العبادة باهللا فى الهي           
، ولكن شعي الشمال توقف عن      وليس بعبادة األوثان فى األمم الوثنية المحيطة بهم         

  .هذا 

  
 

  
  

ولقد كانت أورشليم ترمز إلى قلب األمة اليهودية وعندما انقسمت المملكة جاء            
الذى جعل ) يربعام ( الملك يربعام، والذى قال عنه الكتاب المقدس فى العهد القديم           

ىء، فهو أول من عمل عبادة خارج أورشليم وصور العجل الـذهبى            إسرائيل يخط 
الذى عبده الشعب غليظ الرقبة، وصنع منه تمثاالً فى السامرة فى المرتفعات، فهو             

  .أخطأ وجعل إسرائيل يخطىء قد 

  
  
  
  
  
  
  
  



ثم جاء عدة ملوك من بعده منهم الملك آخاب المشهور بالشر، وزوجته هـى              
هذه المرأة الغريبة لم يكن لها إال هدف واحد هـو           . بنة كاهن أوثان كبير   ، إ إيزابل  

  .أهتمام بالعبادة أية أما آخاب الملك فلم يكن له . آبائهاأن يعبد الشعب آلهة 

 السماء يقول الرب إليليا إذهب عند نهر كريت هناك أمـرت            أمطاروبعد إغالق   
فحياة المخدع قد تكـون     . الغربان أن تعولك حيث يركع ويصلى بعيداً عن مباهج الحياة         

وقد تكون حياة المخدع قطعة     . مثل قطعة اإلسفنج التى تعتصرها كى تعطى نقطة مياه        
 هذه هى حالة شعب اهللا،      !كان آخاب يحكم إسرائيل وكانت إيزابل تحكم آخاب         .أو قد تكون حياة المخدع كالنهر الجاف ،  تعتصرها لتشرب مائها أنر تريد من الحج

شعب الذى  ولكن اهللا أضطر أن يتدخل تدخالً قوياً ليعيد قلب هذا الشعب رجوعاً، ال            
  .فما أبأس هذه الحالة .  آالف7بقى منه 

نهر كريت هو آالمك الجسدية أو ظروفك االقتصادية أو االجتماعية أو خيبة أمل             
وكان على إيليا ان يطيع وأن يذهب إلى        . قدر اهللا لك أن تصاب بها فى مراحل عمرك        

اهللا خطة أخرى وهو أن يذهب إيليا إلـى         وقبل أن يجف النهر، كان عند       . حيث النهر   
ة ويسير خلف الـرب حيثمـا       فالبد لإلنسان ان يتعلم ويتدرب فى مدرسة الطاع       . صيدا
   .أراد

وكان رجالً خشناً رجل الظروف القوية، الرجل       ،  هذه الظروف نشأ فيها إيليا      
الذى لم يبحث عن رفاهية نفسه، إنما كان يبحث دائماً عن األهداف العظيمة التـى              

  .تحرك الناس العظماء 
@òÜßŠþa@oîi@óÏ@òîÜöbÈÛa@bîÜíg@ñbîy@ @  فى أيـام ازدادت فيهـا        ، وقفوقد اعد اهللا إيليا الخشن الطباع ليقف هذا الم        

وعند اهللا فإن اآلالم الجسدية أفضل مـن الفتـور الروحـى            . حلكة الظالم القاسى  
ـ فعندما أراد الرب أن يؤدب شعبه  منع عنهم ال         . واإلنحطاط الخلقى  وكـان  . رمط

 إذا الشعب صار وراء اهللا يعطيه اهللا خيرات كثيـرة،           28مكتوب فى سفر التثنية     
 ،لشعب يقول له اهللا أجعل السـموات نحاسـاً واألرض حديـداً           أما إذا غلظ قلب ا    

فعالمات غضب اهللا   . وتحرق الشمس أشجارك وتشعر بالظماء الداخلى والخارجى      
إن الرب أراد أن يـؤدب شـعب        .واضحة كما إن مراحمه تظهر فى نزول المطر       

 . ، فيحافظ على البقية ويتوب المرتدين ليس فيه الكثيرون مما يتبعونه

وعندما صلى  . ذهب إيليا إلى بيت األرملة ليتعلم الطاعه فى ظروف غير مواتية          
هذه الظروف الصعبة علمـت إيليـا أن يكـون          . بنهاإلى اهللا ليكرم هذه األرملة مات إ      

  .مكتفياً بما هو داخله
عيبنا أننا نربط أنفسنا بما سوف نأكل ونشرب باألقارب والمسليات بمظاهر الحياة            

  . الناس الغاش وأحياناً ننهزم بنقدهم يمدحوالصيت 
 ، كفايتـه   لكى يكون اهللا هو     القناعة بالصحراء  أما إيليا فقد تعلم فى مدرسة الكفاف      

إن إيليا دخل بيت األرملة فكان جباراً قوياً قبـل          . فينبغى أن يكون لنا الكفاف فقط     
من ئاً  كان إيليا إنساناً ناسكاً ممتل    .  الناسك خصأن يخرج إلى المجتمع، أنه رمز للش      

  .الروح القدس، وكانت خطته هى الدفاع والهجوم 

  
@@@@bîÜíg@ñbîy@óÏ@êìÔÛa@Š‡—ß@@@@@@ @

  
bí‡iìÇë@bîÜíg@òbî@ @ البعض يظن أن إيليا ذا طباع شديدة جباره وهى مصدر قوته ولكن قـوة إيليـا                

لقد كانت آلهة " حى هو الرب الذى أنا واقف أمامه    : " تتلخص فى آية واحدة قالها وهى       
حين واهللا يريدنا دائمـاً واقفـين متسـل       . األمم أموات فى نظر إيليا أما اهللا فهو إله حى         

  .بأسلحة الحروب الروحية 

ا رأى آخاب وإمرأته إيزابل مملوئين بالشر فبدأ        كان هناك رجالً اسمه عوبدي    
عوبديا يخبىء بعض األنبياء ويعولهم بالماء والخبز عدة سنين ولكن هذا الرجـل             

كانـت  . كان غير مستعد لمواجهة الخطر ولمقاومة آخاب ويقول له انت غلطـان           



 كـان   فلقد. سياسة إيليا الهجوم والدفاع بينما كانت سياسة عوبديا الحذر واالحتياط         
  .إليلبا حرارة اإليمان 

  .فوافق الشعب على هذه الخطة 
ه على مذبح مع    فقطعوا ثوراً ووضعو  . قال إيليا ألنبياء البعل أن يبدوأ هم أوالً       

كمية من الحطب، ثم صاروا يطلبون من البعل أن يرسل ناراً لتحرق الذبيحة واستمروا              
  .فى الصالة من الصباح حتى الظهر

@bîãbq@Z@õbàÛa@åß@Šbã@ @
ثالث سنوات كاملة لم تهطـل      . استمر الجفاف فى األرض مدة ثالث سنوات      

قل الطعام فى البيوت والماء فى الينـابيع وشـعر كـل            . فيها األمطار ولم ينبت زرع    
 وتكلم مع الملـك     اآلنإذهب  : " عندئذ قال اهللا للنبى إيليا      . الشعب بالمجاعة فى بيوتهم   

  " .آخاب 

بالطبع ال، ألنه إله مزيف ال      ) هل أرسل البعل النار لتحرق الذبيحة ؟        : إسأل التالميذ ( 
  .وجود له 

هيـا، مـا بكـم ؟       " حهم ضاحكاً   وهنا أبتدأ إيليا يسخر من أنبياء البعل فنص       
أو قد يكون مسافراً أو     . ربما يكون البعل منشغالً لم يسمعكم     . أصرخوا بأعلى أصواتكم  

  ! "هيا أصرخوا بكل قوتكم . نائماً
أهذا أنت يـا إيليـا؟ أنـت        : " نفذ إيليا أمر اهللا، وعندما رآه الملك آخاب قال بغضب           

  " !.صاحب المتاعب 
أنـت مـن    .  صاحب المتاعب، بل أنت أيها الملـك       أنالست  : " فأجابه إيليا   

 أن تـدعو    اآلنأطلـب منـك     . أخطأت وابتعدت عن عبادة اهللا الحى وعبدت األصنام       
 وراء أنبيـاء    أيضـاً أرسل  . الشعب من كل أنحاء المملكة أن يالقونى فى جبل الكرمل         

  " .البعل الذين يخدمون األصنام 

صار األنبياء الكذبة يصرخون بأصوات عالية ويرقصون حول المذبح، حتى           
فالبعل مزيف ال وجود    . باًوحل المساء والبعل لم يرسل جوا     . أنهارت قواهم من التعب   

  .له وال قوه 
وفيما هم ينظرون إليـه،     . وفى المساء أمر إيليا الشعب أن يقترب إلى جانبه        

ثم وضع حطباً على المذبح، وقطع الثور       . قناةبنى إيليا مذبحاً جديداً للرب وحفر حوله        
لماء ثـالث   فسكبوا ا ". سكبوا الماء على الذبيحة     أ: " وقال للشعب   . ورتبه فوق الحطب  

 األشـياء المبللـة ال      أنوكانا يعرف   .  حول المذبح إمتألت بالماء    القناةمرات، حتى أن    
فإيليا أراد أن يبرهن للشعب قوه اهللا وكم هو خطأ عندما نتركـه ونعبـد               . تحترق عادة 

  .غيره 

: خاطبهم إيليا بقوله    . إجتمع عدد غفير من الناس على جبل الكرمل       . وهكذا صار األمر  
إن . نينال تترددوا بين إث   . إلى متى تستمرون فى خطاياكم؟ أختاروا اليوم من تعبدون        " 

   " .أما إذا كان البعل هو اإلله الحقيقى فأتبعوه. كان الرب هو اهللا فأعبدوه وحده

  .لكن الشعب لم ينطق بكلمة 
أما كهنـة البعـل     . أنا نبى اهللا وحدى فى هذه األرض      : " ثم تابع إيليا حديثه     

 سـنقدم . واليوم سنعرف من منا يخدم اإلله الحـق       . الكذبة فعددهم أربع مئة وخمسون    
سيصلى أنبياء البعـل    . لكننا لن نشعل ناراً، سنصلى فقط     . ذبيحة على مذبحين مختلفين   

واإلله الذى يرسل ناراً حتى تشتعل الذبيحة هو اإللـه          . إلى إلههم وأنا أصلى إلى الرب     
   ."الحق 

قف هنا يعرف اليـوم أنـك    ا، دع الشعب الو   اإللهأيها الرب   : " ورفع إيليا يديه للصالة     
  " . أنا نبيك إنيدعهم يعرفون . وحدك اإلله الحقيقىأنت 

ونزلت النار مـن السـماء فأحترقـت        ،  أستجاب اهللا صالة إيليا على الفور       
  . حتى أن حجارة المذبح والماء الذى فى القناة أحترقت ،الذبيحة والحطب



نهـم  عرفوا ساعتئذ خطيتهم وأ   . وعندما رأى الشعب نار اهللا تلتهم الذبيحة وقعوا أرضاً        
لكنهم فى هذه اللحظة أدركوا من هو اإلله الحقيقى الذى تنبغى           . كانوا يعبدون إلهاً مزيفاً   

  " .الرب هو اهللا . الرب هو اهللا: " عبادته فصرخوا بأعلى أصواتهم ومن كل قلوبهم 

فعملية قتل هؤالء . وحكم إيليا بإعدام كهنة الشر الذين ذبحوا لألوثان وجدفوا على اهللا
 جفوا ألنهمالحال الذى وصلوا إليه، فكان قتلهم عدالً ما كان ليست جريمة بقدر 

ولكى تستأصل عبادة الشر من العالم وهذه الحادثة كاألغصان التى مصيرها الهالك 
  lb‚e@òèuaìßë@òîŁa@òİ©a  .تل األفكار الشريرة فى حياتنا تشير أيضاً لق

 حاسمة  خرج إيليا من بيت األرملة ليقف أمام آخاب الملك ويطلب منه مبارزة           
  فاصلة يتحدد فيها من هو اهللا هل هو الرب أم البعل ؟

  
             bîÜíg@ñý–  

@ @ على أن إيليا لم يعلن الخطة كلها آلخاب، إال أنه طلب من آخـاب أن يـدعى     
حيث تحدث المواجهة والمهاجمة والتى ليتها تحـدث فـى          . الشعب من جميع األسباط   

  .حياتى وحياتك

" א: א מ א "א
א א מ א מ

"א" إنه فعل مثل شعب    ،   أرسله    تأكد أن اهللا هو الذى     أنوقف إيليا أمام آخاب بعد      
 نعرف موقفنا من خطة اهللا والقضية       أنينا  لع. إسرائيل الذى كان يقوده عمود السحاب     

ذهب إيليا إلى   .  نتبع العمود ونسير خلفه    أنفعلينا  . التى أختارنا اهللا لها فيها لنعلن خطته      
 آخاب، وهو ممتلىء غيرة وحماس من رجوع الشعب وترك الزيت والـدقيق الـذى ال   

  .يفرغ، وذهب لمواجهة آخاب 

א
א

.אא
.א( (

.א
لقد كان  . بعد ذلك جمع إيليا إثنى عشر حجراً وبنى المذبح الذى خربته إيزابل           

لترمم المـذبح الـذى     تحتاج   النفس   تىمنظر ترميم المذبح يثير الحماس فى القلوب، ح       
  . بداخلها لتقرر إن كان الرب هو اهللا لتعبده وإن كان هو البعل لتعبده

.אאא

@brÛbq@Z@ÝÌÛa@áËŠ@bäÈß@a@@ @
فالنار ظهرت فى العهد القـديم      . ى هذه المواجهة  لتنزل النار     ثم صلى إيليا ف    18-1:19ا مل 

فى العليقة، وظهرت فوق جبل سيناء، كما ظهرت وهى تقود إسرائيل كعمود من نـار               
وعندما اختفت  . وكانت النار تنزل لتحرق الذبائح وكانت عالمة لقبول الذبائح          . مساءاً

ن الرابع حيث أخرج موسى شعب اهللا       النار اإللهية هذه السنين التى طال مداها من القر        
   ؟فهل يعود اهللا ليمأل قلوب شعبه ويقبل ذبائحهم. من مصر إلى القرن الثامن قبل الميالد

  )بساً رداءه ويبدأ بسرد المونولوجيدخل إيليا القاعة ال(      
مرحباً، أنا النبى إيليا، هل تتذكروننى؟ بالطبع عرفتم كيف فى المرة األخيرة أنتصرت             

كنت مرتاحـاً جـداً   . على أنبياء البعل ورجع الشعب إلى عبادة اهللا، ثم هطلت األمطار   
الملكـة  فإيزابل هـذه    . لكن حصل أمر رهيب   . وتوقعت أن تسير األمور على ما يرام      

سأقتلك يا إيليا، غداً فـى مثـل هـذا          : " الشريرة أرسلت إلّى رسالة  تهديد تقول فيها         
  " .الوقت ستكون رجالً ميتاً 

 التى نزلت على الذبيحة  والنار المحسوسةوهناك النار . فالنار كانت تأكل فى قلب إيليا
  .روح القدس  والتى كانت تمأل قلب إيليا وهى نار اإلمتالء بالمحسوسةالغير 



األفضل ! ما العمل   . الملكة غاضبة جداً والبد أن تنفذ وعيدها      ! يا إلهى، ما هذا التهديد    
. ء لوحـدى  وهكذا أسرعت فى الهرب نحو الصـحرا      . لى أن أهرب قبل أن تنال منى      

شعرت بالعطش والجـوع وكنـت      . مشيت نهاراً كامالً، حتى أخذ منى التعب كل مأخذ        
. رأيت شجرة صغيرة فأرتميت إلى األرض أحتمى بظلها لعلى أسترد قوتى          . حزيناً جداً 

يا رب، ما معنى الحياة؟ أنا حزين جداً، ليتنى أموت مثل غيـرى             : " فصليت فى نفسى  
  .نوم عميق ثم غطيت فى ". من األنبياء

قم يا إيليا، تناول    : " سمعته يقول . مالكاً يقف بجانبى   أستفقت بعد حين ورأيت   
أه، إبريق ماء ورغيف خبز طـازج وسـط         ". فأنت بحاجة إليه حتى تقوى    . هذا الطعام 

  الصحراء؟ ما هذه الوليمة ؟
وبعد قليل أيضـاً أنهضـنى المـالك        .فتناولت الطعام بشهية وعدت إلى النوم     

 تجرى فـى    بالقوةت  سوبعد هذه الوجبة، أحس   . لى تناول المزيد من الطعام    وشجعنى ع 
وفى النهاية وصـلت    . عروقى فتشددت وأكملت سفرى مدة أربعين نهاراً وأربعين ليلة        

هـذا  : " وهناك رأيت مغارة فقلت فى نفسـى      . إلى جبل حوريب الذى يدعى جبل اهللا      
إيليا لماذا انت   : " لرب يكلمنى وفجأة سمعت صوت ا   ". المكان مناسب حتى أمضى ليلتى    

  " .هنا ؟ 
يا رب، أنا مستاء جداً، ال منفعة من        : " وهنا بدأت أسرد له مشاكلى وهمومى     

 مازال يعبد البعل وقد قتلوا كل أنبيائك وبقيت أنا وحدى، واألن            كفشعب. أى شىء أفعله  
  " .يريدون أيضاً قتلى 

فخرجـت  " . مـامى   أخرج وقف على الجبـل أ     : " ثم سمعت قول الرب لى      
وفجأة هبت ريح عاصـفة، شـقت الجبـال         .  أن الرب سيقول لى أمراً مهماً      وشعرت

وبعـد الـريح    . ولم يكلمنى الـرب   .  فى المغارة  لالختباءوكسرت الصخور، فهرعت    
ولم يكلمنى الرب مـن     . السديدة حدثت زلزلة فشعرت أن األرض أنشقت تحت رجلى        

وبعـد  . السماء ولم يكلمنى الرب فى النـار      ثم رأيت شهب نار يخرق      . خالل الزلزلة 
أنهدأت األمور، سمعت صوتاً منخفضاً هادائاً، فغطيت وجهى بردائى ووقفت فى بابـا             

ر العجيبة حتى يعلمنى، لكنه تكلم إلى فقـط بواسـطة           ولقد صنع اهللا هذه األم    . المغارة
  " .لماذا أنت هنا يا إيليا :  " سألنىيالصوت المنخفض فعاد 

لست أنت وحدك يا    :" أجابلكنه  . ره من جديد عن حزنى وأالمى     ورحت أخب 
 ومـا زالـوا      ، فإن شعبى سبعة آالف رجل لم ولن يسـجدوا للبعـل          . إيليا من يعبدنى  

  " وحدى  يعبدوننى
واألكثر من ذلـك أعطـانى مهمـات        . فرحت جداً عندما سمعت كالم الرب وتشجعت      

واألهـم  . لكاً جديداً على شعب اهللا    أوصانى أن أذهب وأمسح ملكاً على أرام وم       . جديدة
من ذلك دعانى حتى أذهب وأدعو شاباً يدعى إليشع حتى يكون نبياً جديداً مـن بعـدى              

نفذ قـول   سأ، وما كان أشد شوقى حتى       اآلنلن أكون وحيداً بعد     . ويساعدنى فى عملى  
  .الرب وأجد مساعدى الجديد 

عى وقت النصـرة ووقـت      كان م . وبعد هذه الحادثة تيقنت أن اهللا معى دوماً       
  .وعرفت انه دائماً بجانبى ليعزينى ويهبنى السالم والتشجيع . الفشل والضيق

  

  " لم آت ألدعو أبراراً بل خطاه إلى التوبة " البد أن نصلى بآيات من الكتاب المقدس 

 

أمسك فى وعد من وعود اهللا وصلى، صالة محددة مشبعة بـروح اإليمـان بغـزارة                
  .وبحرارة 
، نصلى بطريقة غيـر محـددة       . حارةلى فى فتور ونطلب من اهللا استجابة        فنحن نص 

  .ونطلب من الرب نتائج محددة، نصلى ونحن  نصلى 
  . لقد كان إيليا مثاالً للصالة الممتلئة بالروح القدس 

  

إن إيليا هو موسى الجديد، فبعـد  . أنبياء البعل ويبقى إيليا هللا ويصير اهللا إليليا  إيليا   يقتل
جاء إيليا ليعيد هذا الشعب إلى جبـل الكرمـل          ،  خرج موسى شعب اهللا من مصر       ما أ 

  !  يضعف 0000 ولكن إيليا كبشر لعبادة اهللا
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أما إيزابل زوجته فكانت إمرأة عنيدة شـريرة        ،   ياً دنيو ياًكان آخاب رجل ماد   
 فهـى تسـتطيع أن       ، كان هذا قريب المنال منهـا     ضعيفة لم تستطع أن تقتل إيليا وإن        

غضبت إيزابل من إيليا ألنه قتل أنبياء البعل وبدأت بتهديـد قطـع             . تقبض عليه وتقتله  
  .رأس هذا القديس 

ونجد إيليا فى هذه اللحظات إنه هرب ألجل نفسه أنها الذات سبب السـقوط،              
قدرته المعنوية أو الخلقية   بسبب الذات هربت منه القوه ألن قوته ليست فى شخصيته أو            

  .ولكن قوته باسم الرب الواقف أمامه 
وذهب إيليا إلى جبل حوريب فى سانت كاترين هذا الجبل الذى أخـرج فيـه               

  .فهناك تطابق بين حياة إيليا وبين حياة موسى . موسى الشعب 
موسى هو بطل العبور وإيليا هو بطل العودة أو بطل العبور المعنوى فهـو الـذى رد                 

  . الشعب رجوعاً هللا قلب
لقد قال إيليا يارب خذ نفسى ألنى لست أفضل من آبائى ، فى هذه الصحراء               

  . أنه اليأس المرير  ، يرهق جسده وحرارة تلفح القدمينشوجد إيليا عط
 وفقد مكانته فى هذه اللحظة وسقط الجبار سقوطاً عجيباً ، فبعد لحظـات               ، أرتمى إيليا 

ولكن اهللا استمر فى هذه     . ورمى نفسه   ،   فى هذه اللحظة     من قوته واوج عظمته ضعف    
اللحظات يعامله كابن وليس كساقط كلمه بنفس العطف والتقدير الذى أحب بهم إيليـا ،               

  .حباً ثابتاً فاهللا لم يتغير من نحو إيليا وأحبه 
فلقد فقد موسى كنعان عندما أخطأ بلسانه كما أن يوحنا الحبيب قبل أن يكون              

كما أن إيليا كـان تحـت اآلالم         . أعدائهطأ وطلب نار من السماء تنزل على        وديعاً أخ 
هؤالء القديسين ، ولكن ضعفات قديس اهللا        مثلنا وذل ، والبعض يعارض ذكر ضعفات      

هو سر مجد الكتاب ، ألن الكتاب لو كان مزوداً لما ذكر لنا هذه الضـعفات لموسـى                  
ولقد كان مصدر قوة إيليا هو الـروح        . ية  وإيليا ألن هذه الضعفات تبين الطبيعة البشر      

  . القدس الذى حل عليه فى حياته 
ولكن سقط إيليا فى وقت كان يظن فيه أنه لن يسقط ، سقط إيليا فى األشـياء                 

ولكن اهللا رجع وشجع إيليا لكى يصـعد حيـاً إلـى            . التى كان يظن أنه لن يسقط فيها      
  . يهتم بأكله وشربه اً فأرسل إليه مالك،السماء

، فلو شعرت أنك وحدك سوف      "  بقيت أنا وحدى      :" ظهر فى أنه قال    ياكما أن خطأ إيل   
 كان فى جثيمانى وحده ولكنه قال لست وحدى ألن أبـى            ربتضعف وتفقد قوتك ، فال    

  . أنه وحده يافلقد ظن إيل. معى 
كما أن إيليا نظر إلى الظروف وشعر أنه سوف يقتل كما قتل أنبياء البعل من                
  .قبل 
  .كن اهللا لم يشأ أن يترك إيليا وأعاده إلى محبته ليعود ويقف على رجليه ول 
أعاده اهللا إلى آخاب ورجع إيليا إلى القوة والشجاعة حيث عادت إليه الشجاعة              

  .من قبل اهللا 
ثابتين فى مصادر القوة    به  ليت معامالت اهللا مع إيليا تعلمنا أن نكون متمسكين           

  .عف وال نيأس أبداً فى أوقات الض
   
  

ولكن صعود إيليا . صعد إيليا إلى السماء وكان صعوده رمزاً لصعود السيد المسيح 
  .كان فى مركبة نارية وذلك يختلف عن صعود المسيح فى وسط السحاب بهدوء 
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 ،فحياة المسيح تختلف عن حياة إيليا وتشبه حياة أليشع التى تمتاز بالهدوء والواداعة 
  .ياة يوحنا المعمدان كما أن حياة إيليا تشبه ح



  ؟؟ماذا يجعلنى أيأس وماذا يجعلنى أتشجع : أكتب على هذه الصفحة 

صلى فتهبط األمطار . أيها المؤمن أعطى قلبك إلله إيليا فهو قادر أن يجعل فيك إيليا 
بغزارة وحين تشعر بيأس وضعف تذكر موقف إيليا وهو جالس عند البطنة هناك ستجد 

  .الشجاعة 
  .ونقاوم اليأس والفشل ليعطينا اهللا أن نكون ثابتين أمامه 

لقد أختلفت رؤية أحدهما عن اآلخر رغم قيامهما بنفس العمل ، األول لم ينظر للهدف 
 فى بناء كبير فكان العمل الًنى أعتبره فخراً أن يضع قليفكان العمل قاسياً عليه ، والثا

  .عنده محبباً وممتعاً 

  .ماذا تفعل ؟ فقال أضع ما لنا من الحجارة 
  .ثم يسأل بناء آخر ماذا تفعل ؟ فقال أبنى قصراً 

  
א א .א

  :ل شخص بناء أس
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تدريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أكتب مذكراتك هنا 
  عندما واجهتى بعض المتاعب مثل 

  
  وكنت أتخلص منها بأن 

  
  ره معى وألنه وأخيراً أشكر الرب لحضو
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