
                                 Fr.Yacoub Hanna فى حمضر الرب

 يةالروح اتصداء من خلوات اللقاءأ
2000 يناير                    وجًها لوجه   

 ؟م ماذاأ مكدر أم عدو 

فى هذه الوقفة مع النفس يصحبنا الكتاب المقدس إلى    

مواجهة صريحة جًدا مع اللـه، تمت فى العهد القديم بين 

 أخاب الملك وإيليا النبى.    

إيليا النبى الذى سنراه هنا ممثالً لروح اللـه القدوس،    

وينخس الضمائر حتى تتوب صانًعا الذى يبكت القلوب 

مواجهة قد تأخذ أحيانًا شكل النصيحة الهادئة الحنون، 

وأحيانًا أخرى تأخذ شكالً دراميًا صعبًا كما حدث بين إيليا 

 وآخاب موضوع اليوم. 

ذلك ألن الروح القدس مع كونه الروح الوديع الهادئ،     

كال إال أنه كما تعلم نارىٌّ فى عمله وطبيعته. وفى 

التدبيرين يكون هدفه من صنع هذه المواجهات معنا بال 

شك، هو تأديبنا وتوبتنا وعودتنا إلى صواب المسيرة تجاه 

عالقة منضبطة مع اللـه. تبدأ من القلب والضمير وتغير 
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كيان االنسان كله روًحا ونفًسا وجسًدا، سلوكاً وعالقاٍت،  

 لرحلة، طالع هذه افهيا بنا يا أخى ن قواًل وعمالً. 

 (  33-61:12مل 1لنقرأ ) سفر الملوك األول   

نَِة الثَّاِمنَِة  " َوأَْخآُب ْبُن ُعْمِري َملََك َعلَى إِْسَرائِيَل فِي السَّ

َوالثَّالَثِيَن آلَسا َملِِك يَهُوَذا، َوَملََك أَْخآُب ْبُن ُعْمِري َعلَى 

اِمَرِة اْثنَتَْيِن َوِعْشِرينَ  َسنَةً. َوَعِمَل أَْخآُب ْبُن  إِْسَرائِيَل فِي السَّ

بِّ أَْكثََر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن قَْبلَهُ.  ُعْمِري الشَّرَّ فِي َعْينَِي الرَّ

َوَكأَنَّهُ َكاَن أَْمًرا َزِهيًدا ُسلُوُكهُ فِي َخطَايَا يَُرْبَعاَم ْبِن نَبَاطَ، 

ي ُدونِيِّيَن اْمَرأَةً، َوَساَر َحتَّى اتََّخَذ إِيَزابََل اْبنَةَ أَْثبََعَل َملِِك الصِّ

َوَعبََد اْلبَْعَل َوَسَجَد لَهُ. َوأَقَاَم َمْذبًَحا لِْلبَْعِل فِي بَْيِت اْلبَْعِل 

اِمَرِة. َوَعِمَل أَْخآُب َسَواِرَي، َوَزاَد أَْخآُب  الَِّذي بَنَاهُ فِي السَّ

بِّ إِلِه إِْسَرائِيَل أَْكثَرَ  ِمْن َجِميِع ُملُوِك  فِي اْلَعَمِل إِلَغاظَِة الرَّ

 إِْسَرائِيَل الَِّذيَن َكانُوا قَْبلَهُ."

فيه كما قرأت أخاب يمثلنى أنا وأنت لما بأعمالنا نغيظ     

اللـه، ونزيد على ذلك باالقتران بإيزابل، التى تمثل هنا أى 

قرين سوء. أو صديق شرير يبدو من طبيعته وطرقه أنه 

ى. مثلما كانت إيزابل ليس منى، وعبادته تختلف عن عبادت

إبنة أثبعل رئيس كهنة الصيدونيين ) الكلمة معناها: معه 

بعل أى معه وثن (. أما كلمة إيزابل فمعناها: غير مرتفع .. 
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 ماذا نتعلم من هذا ؟

 لعل هذه الصالة تفيدك، صل بها معى :  

 أيها اآلب المبارك،أبى الذى فى السماء # 

 أنا أَخاب هذا ياربى 

 ،ملكاً، أو كان المفروض أن أكون هكذاجعلتنى 

 ولكنى تدنيت بنفسى إلى أحط مرتبة،

 لما نسيتك وخدعت نفسى ونام ضميرى،

 لما تركت إليزابل زمام قلبى وعقلى،

 فهى قرين السوء فى حياتى.

 ال أقول صديقى، زوجى أو زوجتى،

 فكل هؤالء قد يكونوا أفضل منى حاالً،

 إنما إيزابل التى أخشاها،

 صديقتى األبدية التى تعانقنى أبًداهى 

 ،ذاتى التى تشتهى الشر وتكرسه هى نفسى،

  فى كل طرق عقلى وافكارى وتخيالتى، 

 وتسبى قلبى وعواطفى، 

 ضميرى وحواسى إلى أهواٍء مدمرة. 

 هذه هى إيزابل ياسيدى،

 أعطيتهانى أنت طاهًرة مقدًسة،

 وسلمتها أنا ألٍب هو بعٌل فاسد، فصارت إبنًة له
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 هو ابليس الذى قلت أنت عنه: 

"  أَْنتُْم ِمْن أٍَب هَُو إِْبلِيُس، َوَشهََواِت أَبِيُكْم تُِريُدوَن أَْن 

تَْعَملُوا. َذاَك َكاَن قَتَّاالً لِلنَّاِس ِمَن اْلبَْدِء، َولَْم يَْثبُْت فِي اْلَحقِّ 

ا لَهُ، ألَنَّهُ ألَنَّهُ لَْيَس فِيِه َحٌق. َمتَى تََكلََّم بِاْلَكِذِب فَإِنَّ  َما يَتََكلَُّم ِممَّ

 (  4:::َكذَّاٌب َوأَبُو اْلَكذَّاِب. " ) يو

 ولكن ال ياسيد، أنت أبى،# 

 بنًوة إلبليس، أعمالىوماتراه منى فى ظاهر

 وانحطاط إلى أسفل، 

 فال تغضب أرجوك ،هو دخيٌل على ْ 

 واحتملنى بطول أناتك المعهود. أنت أبى .. أنت أبى ..

 تغيظنى بالشر يا إبنى، تزيد فيه جًدا+ 

 ألم تتعظ من رواية أخاب يا حبيبى ؟ 

 أدخل أعماقها فتعلمك الكثير . 

 تعلمت ربى وأتعلم، وربما جفاف حياتى هذا؛# 

 سببه شرى وإغاظتى إياك. 

 وصرخته التى تزلزلآه ياربى من صراحة إيليا نبيك 

َحيٌّ هَُو »َوقَاَل إِيلِيَّا التِّْشبِيُّ ِمْن ُمْستَْوِطنِي ِجْلَعاَد ألَْخآَب:  "

بُّ إِلهُ إِْسَرائِيَل الَِّذي َوقَْفُت أََماَمهُ، إِنَّهُ الَ يَُكوُن طَلٌّ َوالَ  الرَّ

نِيَن إاِلَّ ِعْنَد قَْولِي  «. َمطٌَر فِي هِذِه السِّ

 (  1:11مل 1)
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 ذه األرض فاقدة المطر،# أنا فعالً ياربى ه

 فأنا أفتقر بشدة إلى مياهك، 

 إلى مطر نعمتك وأردنك المآلن،

 إلى تعزياتك، فرحك، سالمك، قوتك، معونتك، 

 حكمتك وإرشادك 

 إليك أنت يا سيد حياتى، 

 لشخصك، لحبك، لخالصك أنتظر

 كلى رجاء تغرق أرضى بندى النعمة مجدًداو

 فتمأل حياتى تعزياتك وتحنناتك. 

 تغمر قلبى بمياهك

 وتمأل كيانى التائب بحضورك يا مهوب.

 ؟ فهل تحقق رجائى أم سأعود خائب الرجاء


