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 2011 / 7  عندما يسكت هللا  يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
 غيمةٌ قدَر كف إنسان

 األحباء فى المسيح يسوع...

 ،حيانًاأالمتعجبون من صمت هللا 

 ،أو يحاولوا إرضاءه والذين أتوا ليعاتبوه

 ،أصحاب القلوب الفزعة

 .والنفوس المنسكبة على ذبيحة اإليمان

المحتاجون إلى جرعة رجاء تزيح عنهم كرب 

 ،الظروف

 أمامهم طاقة من نور، يمأل نفوسهموتفتح 

 ،فيعودون حاملى شعلة أمل

 ،نفيض به على كل متألم

 ،ومتأمل فى التعب وصمت هللا

 فيفرحون من جديد.

 إليهم دروس هذه المرة.

 

قصة إيليا النبى، ذلك النبى الجبار  نتذكرمن عنوانها   

يزابل إوأقول  .الذى أزعج ايزابل الملكة وأخاب زوجها

، ألنها كانت مثل روح شِر تفشى فى المملكة بسبب  أوًلا
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كونها أصال ابنه اثبعل رئيس الصيدونيين مدينة األوثان، 

وهى التى ساهمت بقسط وفير فى دفع المملكة إلى عبادة 

 غاظة الربإاألوثان، و

 إِلَغاظَةِ  اْلَعَملِ  فِي أَْخآب   َوَزادَ  َسَواِرَي، أَْخآب   َوَعِملَ  "

ل وكِ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  إِْسَرائِيلَ  إِلهِ  ب  الر    ال ِذينَ  إِْسَرائِيلَ  م 

 (11:13مل1)".قَْبلَه   َكان وا

 وصرح ألخاب بقرار هللا.، وهنا ظهر إيليا، النبى النارى

ْستَْوِطنِي ِمنْ  الت ْشبِي   إِيلِي ا َوقَالَ "    ه وَ  َحي  : »ألَْخآبَ  ِجْلَعادَ  م 

ب    َوًلَ  طَل   يَك ون   ًلَ  إِن ه   أََماَمه ، َوقَْفت   ال ِذي إِْسَرائِيلَ  إِله   الر 

نِينَ  هِذهِ  فِي َمطَر    (1:11مل1. " )«قَْولِي ِعْندَ  إًِل   الس 

وزادت المعاناة على  األردن وانقطع المطر وجف    

 -ثالث سنوات ونصف السنة  -وتخلل هذه الفترة . الشعب

وموقعة جبل الكرمل التى ، قصة المرأة أرملة صرفة صيدا

 ؟ بصيحة إيليا الخالدةالحقيقى سمت من هو المعبودحَ 

ونَ  َمتَى َحت ى" ج  ب   َكانَ  إِنْ  اْلفِْرقَتَْيِن؟ بَْينَ  تَْعر   هللاَ  ه وَ  الر 

وه ، وه   اْلبَْعل   َكانَ  َوإِنْ  فَات بِع   (81:12مل1) .«فَات بِع 

 

 - 11: 12مل1الجزء من ) ،اآلن صديقى العزيزولتقرأ 

 ( .. موضوع تأملنا وصالتنا، بعد هذه المقدمة الطويلة.13

 ِحس   ألَن ه   َواْشَرْب، ك لْ  اْصَعدْ : »ألَْخآبَ  إِيلِي ا َوقَالَ  11" 

ا َويَْشَرَب، لِيَأْك لَ  أَْخآب   فََصِعدَ  18.  «َمطَر   َدِوي    إِيلِي ا َوأَم 

 َوْجهَه   َوَجَعلَ  األَْرِض، إِلَى َوَخر   اْلَكْرَملِ  َرْأسِ  إِلَى فََصِعدَ 
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ْكبَتَْيهِ  بَْينَ  . «اْلبَْحرِ  نَْحوَ  تَطَل عْ  اْصَعدْ : »لِغ الَِمهِ  َوقَالَ  11.  ر 

 َسْبعَ  «اْرجعْ : »فَقَالَ . «َشْيء   لَْيسَ : »َوقَالَ  َوتَطَل عَ  فََصِعدَ 

ات   ةِ  َوفِي 11.  َمر   َصِغيَرة   َغْيَمة   ه َوَذا: »قَالَ  الس ابَِعةِ  اْلَمر 

 ق لْ  اْصَعدْ : »فَقَالَ . «اْلبَْحرِ  ِمنَ  َصاِعَدة   إِْنَسان   َكف   قَْدر  

 ِمنْ  َوَكانَ  14.  «اْلَمطَر   يَْمنََعكَ  لِئاَل   َواْنِزلْ  اْشد دْ : ألَْخآبَ 

يِح، اْلَغْيمِ  ِمنَ  اْسَود تْ  الس َماءَ  أَن   ه نَا إِلَى ه نَا  َوَكانَ  َوالر 

 13.  يَْزَرِعيلَ  إِلَى َوَمَضى أَْخآب   فََرِكبَ . َعِظيم   َمطَر  

ب   يَد   َوَكانَتْ   أَْخآبَ  أََمامَ  َوَرَكضَ  َحْقَوْيهِ  فََشد   إِيلِي ا، َعلَى الر 

 ". يَْزَرِعيلَ  إِلَى تَِجيءَ  َحت ى

 ولتصل معى ..

 ، وانا الذى أتعجب من حالنا* 

 ويؤرقنى انقطاع المطر وجفاف النهر ..

 : انا الذى يلومك يا سيد

 ومألت المخاوف شعبك. لماذا ضاعت التعزيات

 ، تتصدر المشهد يزابل فى المملكةإ

ا  والملك يطيعها فى الشر فيمأل المملكة فسادا

 ، نتقبل فى حياتنا روح الشر

 ونسمح إلبليس أن يقود المسيرة كأن ليس لنا إله

 ، أرضك يا سيد.درت أرضنا يا ربكأنك غا

 يزابل بخبثها تنتشر إ فى قلوبناو فى بيوتنا

 ، وكنائسنا وبالدنا وقلوبنا وفى بيوتنا

 إيليا يأمر فينقطع المطر.
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 صاحب كل النعم روحك النارى سيدى

 وًل تعطى المطر. غلق السماءنفت .يأمر

دخلت فى الموضوع مباشرة ، وسامحنى أشكرك يا رب

 نت صامتأو س وقبل األمسفمن يوم أم

ا من نفسى  وأنا خجالن جدا

 فأنا الذى دفعتك الى هذا السكوت.

 ا من طرف واحد.فاعتبرته حوارا 

 .علّنى اكتشف موضع العيب فى  .. فينا

 

 . ؟ءٌ أليس رجا ،لكن يا رب - 

 أليس فينا مثل هذه األرملة، التى ًل ذنب لها؟

؟ جث  من لم يَ  نقطع من أرضنا، كل  اأم   لبعل 

 ين ذهبت يا رب السبعة آًلف ركبة؟أ

 ،ًل ألومك سامحنى سيدى

 ، ورفعته دللته أنت، عاتبك عتاب إبن مدللأإنما 

 ا لجاللك وأعطيته الحق أن يكون محاورا 

 نت موًلى ذو الجاللأو، أنى تراب ورماد اوًل أنسى يوما 

 حاكمه، فمن أنا؟أأو  خاصمهأا من أن جدا  ر  األبَ 

 .ضياع التعزيات، يارب وانقطاع المطر لكن المعاناه

 

 صديقى، 

.تصلى وتتأملتسبق وغدا نرى كيف تعاملت السماء. ليتك 


