
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                        وجًها لوجه   

 م ماذا؟أ مكدر أم عدو 

 قرأتهاال تمل منها، لكنى أظنك  ،صديقى، الشواهد طويلة

  او اقرأها من جديد فلن تخسر شيئًا كما طلبت منك.

 ( إن لم يربكك، هاك النص: 04-11:11مل 1)

"  فَاآلَن أَْرِسْل َواْجَمْع إِلَيَّ ُكلَّ إِْسَرائِيَل إِلَى َجبَِل اْلَكْرَمِل، 

َواِري أَْربََع  َوأَْنبِيَاَء اْلبَْعِل أَْربََع اْلِمئَِة َواْلَخْمِسيَن، َوأَْنبِيَاَء السَّ

إِلَى فَأَْرَسَل أَْخآُب «.اْلِمئَِة الَِّذيَن يَأُْكلُوَن َعلَى َمائَِدِة إِيَزابَلَ 

َم  َجِميعِ بَنِي إِْسَرائِيَل، َوَجَمَع األَْنبِيَاَء إِلَى َجبَِل اْلَكْرَمِل. فَتَقَدَّ

َحتَّى َمتَى تَْعُرُجوَن بَْيَن »إِيلِيَّا إِلَى َجِميِع الشَّْعِب َوقَاَل: 

بُّ هَُو هللاَ فَاتَّبُِعوهُ، َوإِْن َكاَن اْلبَْعلُ   اْلفِْرقَتَْيِن؟ إِْن َكاَن الرَّ

أَنَا »فَلَْم يُِجْبهُ الشَّْعُب بَِكلَِمٍة. ثُمَّ قَاَل إِيلِيَّا لِلشَّْعِب: «. فَاتَّبُِعوهُ 

بِّ َوْحِدي، َوأَْنبِيَاُء اْلبَْعِل أَْربَُع ِمئٍَة َوَخْمُسوَن  بَقِيُت نَبِي ًا لِلرَّ

َواِحًدا َرُجالً. فَْليُْعطُونَا ثَْوَرْيِن، فَيَْختَاُروا ألَْنفُِسِهْم ثَْوًرا 

َويُقَطُِّعوهُ َويََضُعوهُ َعلَى اْلَحطَِب، َولِكْن الَ يََضُعوا نَاًرا. َوأَنَا 
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ُب الثَّْوَر اآلَخَر َوأَْجَعلُهُ َعلَى اْلَحطَِب، َولِكْن الَ أََضُع  أُقَرِّ

. َواإِللهُ  بِّ نَاًرا. ثُمَّ تَْدُعوَن بِاْسِم آلِهَتُِكْم َوأَنَا أَْدُعو بِاْسِم الرَّ

فَأََجاَب َجِميُع الشَّْعِب َوقَالُوا: «. لَِّذي يُِجيُب بِنَاٍر فَهَُو هللاُ ا

اْختَاُروا ألَْنفُِسُكْم »فَقَاَل إِيلِيَّا ألَْنبِيَاِء اْلبَْعِل: «.اْلَكالَُم َحَسن  »

َُّكْم أَْنتُُم األَْكثَُر، َواْدُعوا بِاْسِم  الً، ألَن بُوا أَوَّ ثَْوًرا َواِحًدا َوقَرِّ

فَأََخُذوا الثَّْوَر الَِّذي أُْعِطَي «. هَتُِكْم، َولِكْن الَ تََضُعوا نَاًراآلِ 

بَاِح إِلَى الظُّْهِر  بُوهُ، َوَدَعْوا بِاْسِم اْلبَْعِل ِمَن الصَّ لَهُْم َوقَرَّ

. َوَكانُوا «. يَا بَْعُل أَِجْبنَا»قَائِلِيَن:  فَلَْم يَُكْن َصْوت  َوالَ ُمِجيب 

ْوَل اْلَمْذبَِح الَِّذي ُعِمَل. َوِعْنَد الظُّْهِر َسِخَر بِِهْم يَْرقُُصوَن حَ 

اْدُعوا بَِصْوٍت َعال ألَنَّهُ إِله ! لََعلَّهُ ُمْستَْغِرق  أَْو »إِيلِيَّا َوقَاَل: 

فََصَرُخوا بَِصْوٍت «فِي َخْلَوٍة أَْو فِي َسفٍَر! أَْو لََعلَّهُ نَائِم  فَيَتَنَبَّهَ!

َماِح َحتَّى َساَل َعال، َوتَقَطَّعُ  يُوِف َوالرِّ وا َحَسَب َعاَدتِِهْم بِالسُّ

ا َجاَز الظُّْهُر، َوتَنَبَّأُوا إِلَى ِحيِن إِْصَعاِد  ُم.َولَمَّ ِمْنهُُم الدَّ

التَّْقِدَمِة، َولَْم يَُكْن َصْوت  َوالَ ُمِجيب  َوالَ ُمْصٍغ، قَاَل إِيلِيَّا 

َم َجِميُع الشَّْعِب إِلَْيِه. «. لَيَّ تَقَدَُّموا إِ »لَِجِميِع الشَّْعِب:  فَتَقَدَّ

بِّ اْلُمْنهَِدَم.  ثُمَّ أََخَذ إِيلِيَّا اْثنَْي َعَشَر َحَجًرا،  َم َمْذبََح الرَّ فََرمَّ

بِّ إِلَْيِه قَائاِلً:  بَِعَدِد أَْسبَاِط بَنِي يَْعقُوَب، الَِّذي َكاَن َكالَُم الرَّ

،  «إِْسَرائِيَل يَُكوُن اْسُمكَ » بِّ َوبَنَى اْلِحَجاَرةَ َمْذبًَحا بِاْسِم الرَّ

َوَعِمَل قَنَاةً َحْوَل اْلَمْذبَحِ تََسُع َكْيلَتَْيِن ِمَن اْلبَْزِر. ثُمَّ َرتََّب 

اْمألُوا »اْلَحطََب َوقَطََّع الثَّْوَر َوَوَضَعهُ َعلَى اْلَحطَِب، َوقَاَل: 

اٍت َماًء َوُصبُّوا َعلَى الْ  ثُمَّ «.ُمْحَرقَِة َوَعلَى اْلَحطَبِ أَْربََع َجرَّ
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فَثَلَّثُوا. فََجَرى اْلَماُء َحْوَل « ثَلِّثُوا»فَثَنَّْوا. َوقَاَل: « ثَنُّوا»قَاَل: 

اْلَمْذبَِح َواْمتأَلَِت اْلقَنَاةُ أَْيًضا َماًء. َوَكاَن ِعْنَد إِْصَعاِد التَّْقِدَمِة 

َم َوقَالَ  بُّ إِلهُ إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق : »أَنَّ إِيلِيَّا النَّبِيَّ تَقَدَّ أَيُّهَا الرَّ

َوإِْسَرائِيَل، لِيُْعلَِم اْليَْوَم أَنََّك أَْنَت هللاُ فِي إِْسَرائِيَل، َوأَنِّي أَنَا 

َعْبُدَك، َوبِأَْمِرَك قَْد فََعْلُت ُكلَّ هِذِه األُُموِر.اْستَِجْبنِي يَا َربُّ 

بُّ اإِللهُ، َوأَنََّك أَْنَت اْستَِجْبنِي، لِيَْعلََم هَذا  الشَّْعُب أَنََّك أَْنَت الرَّ

ْلَت قُلُوبَهُْم ُرُجوًعا بِّ َوأََكلَِت اْلُمْحَرقَةَ «. َحوَّ فََسقَطَْت نَاُر الرَّ

َواْلَحطََب َواْلِحَجاَرةَ َوالتَُّراَب، َولََحَسِت اْلِميَاهَ الَّتِي فِي اْلقَنَاِة. 

ا َرأَى َجِميُع ال شَّْعِب ذلَِك َسقَطُوا َعلَى ُوُجوِهِهْم َوقَالُوا: فَلَمَّ

بُّ هَُو هللاُ!» بُّ هَُو هللاُ! الرَّ أَْمِسُكوا »فَقَاَل لَهُْم إِيلِيَّا: «. الرَّ

فَأَْمَسُكوهُْم، فَنََزَل بِِهْم «. أَْنبِيَاَء اْلبَْعِل َوالَ يُْفلِْت ِمْنهُْم َرُجل  

 َذبََحهُْم هُنَاَك."إِيلِيَّا إِلَى نَْهِر قِيُشوَن وَ 

إنه التدبير الذى من خالله عمل إيليا، ويعمل روح اللـه    

فى  وفيك .. موقعة جبل الكرمل .. أسميها موقعة ألنها هكذا 

فعالً. ولعلك شعرت بثورة فى قلبك مثلى وأنت تقرأها، 

لعلك شمتَّ فى أتباع البعل والسوارى لما رأيت آلهتهم 

عن مساعدتهم، وقلت فى نفسك  الكاذبة تخدعهم وتتخلى

منتشيًا: هيهات أن تقدر. ولعلك فرحت جًدا بإيليا لما رمم 

المذبح وجهز للذبيحة الحقانية، أو لعل قلبك طفر فرًحا لما 

 نزلت النار وأكلت المحرقة ولحست الماء. 
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كل هذا حلو يا أخى، ولكن مهالً! لماذا إذن تحزن لما    

 يريد الروح أن يقتل فيك ما للبعليم ؟ 

    لماذا تئن وهو يرجوك أن تترك اهتماًما باطالً فى حياتك؟   

لماذا تتهرب منه وهو ناٍو أن يقيم فى قلبك موقعة الكرمل  

هذه ؟ أم هى فقط شماتة فيمن تراهم يخالفونك اإليمان 

 ويفضحهم اللـه ؟ 

يا حبيبى، فى حياتنا مخالفات  عظيمة جًدا فى الشر    

 -إيليا الحقيقى -عليها. يفضحها اليوم روح اللـه    نتستر 

خالدة : حتى متى فيصرخ فى قلبى وقلبك صيحته ال

 تعرجون بين الفرقتين ؟ 

# ياروح اللـه القدوس، أيها القوة النارية، المغيرة 

 والمطهرة ... 

أمجدك، أرغبك من أعماقى، أسلمها لك فأجر فيها عملك 

 لتفضحنى كما تريد ولن أقاوم  كامالً .

 أمجد أسمك القدوس  # أيها اآلب المبارك،

 أعظمك وأفرح بك فى حياتى 

 أتهلل ألنك اإلله الذى تستجيب بنار 

 ليتك تحول قلبى رجوًعا إليك

 ليت نارك تسقط فى كيانى، تدفئ قلبى، 

 تشعل روحى، وتأكل جسدى محرقة لك،

 فهذه النار هى حبك األبدى، النار التى لم ترد إال اضرامها. 
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 + أعطينى يا إبنى قلبك الذى هدمته أعمال ماضيك األثيم 

 ك،سلمه لى أرممه ل

 وأرتب عليه كمذبح، التقدمة التى ترضينى.

  

 # هاك قلبى وكيانى كله، هاك ضميرى ووجدانى 

 فامسكه وأضبط يا روح اللـه،

 كل أعمال إبليس النجسة و كل جنوده الشريرة 

كل حيله الرديئة والمضلة وكل جيشه وسلطانه  كل بقايا 

 نفاقه ... 

 

 + سلم لى أنت الكل فال ينفلت شئ،

 فيمثل ثعلبًا صغيًرا يكبر فيؤذيك فيما بعد. 

 

 # كلى فى يديك، افعل بى ماتريد يا سيد

 فقد مللُت حياة الشر والبعد عنك،

 سئمُت الهروب منك،

 وأريد الصلح معك.

 ها أنا أعلن فشلى فى كل ما أدعيته ذا قيمة فى حياتى. 

ها أنا أعود إليك، حتى ترجعنى من ضاللى وضياعى، لما 

 لي  ترجع إ
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وبهذا التدبير الذى نفذه إيليا النارى، يا أخى المحبوب،    

مل 1استجاب الرب وكان مطر  عظيم ) أقرأ لو سمحت 

01:11- 04  ) 

اْصَعْد ُكْل َواْشَرْب، ألَنَّهُ ِحسُّ َدِويِّ »" َوقَاَل إِيلِيَّا ألَْخآَب: 

ا«.َمطَرٍ  إِيلِيَّا فََصِعَد إِلَى  فََصِعَد أَْخآُب لِيَأُْكَل َويَْشَرَب، َوأَمَّ

َرْأِس اْلَكْرَمِل َوَخرَّ إِلَى األَْرِض، َوَجَعَل َوْجهَهُ بَْيَن 

فََصِعَد «. اْصَعْد تَطَلَّْع نَْحَو اْلبَْحرِ »ُرْكبَتَْيِه.َوقَاَل لُِغالَِمِه: 

ََّع َوقَاَل:  اٍت. « اْرجعْ »فَقَاَل: «. لَْيَس َشْيء  »َوتَطَل َسْبَع َمرَّ

ابَِعِة قَاَل: َوفِي الْ  ِة السَّ هَُوَذا َغْيَمة  َصِغيَرة  قَْدُر َكفِّ »َمرَّ

اْصَعْد قُْل ألَْخآَب: اْشُدْد »فَقَاَل: «. إِْنَساٍن َصاِعَدة  ِمَن اْلبَْحرِ 

َوَكاَن ِمْن هُنَا إِلَى هُنَا أَنَّ السََّماَء «. َواْنِزْل لِئاَلَّ يَْمنََعَك اْلَمطَرُ 

. فََرِكَب أَْخآُب اْسَودَّْت ِمَن الْ  يِح، َوَكاَن َمطَر  َعِظيم  َغْيِم َوالرِّ

بِّ َعلَى إِيلِيَّا، فََشدَّ  َوَمَضى إِلَى يَْزَرِعيَل. َوَكانَْت يَُد الرَّ

 َحْقَوْيِه َوَرَكَض أََماَم أَْخآَب َحتَّى تَِجيَء إِلَى يَْزَرِعيَل."

مطر عظيم عوض الجوع الشديد الذى كان فى األرض.   

اه، يالعظم جود الرب، يعطينا الغنى بعد االفتقار والشبع ي

الكامل بعد الجوع. يعطينا معرفته الحقيقة بعد ضالالت 

 السنين. إنه المحبة ذاتها.  

 ويبدو أن أخاب قد اتعظ وتاب، يبدو هذا، ولكن ! 

 ...... غًدا نلتقىولكن ماذا ؟  


