
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                        وجًها لوجه   

 م ماذا؟أ مكدر أم عدو 

 
 (  911112مل 1الفقرة التالية من خلوتنا من ) 

إِيلِيَّا1 َوَكْيَف أَنَّهُ قَتََل " َوأَْخبََر أَْخآُب إِيَزابََل بُِكلِّ َما َعِمَل 

َجِميَع األَْنبِيَاِء بِالسَّْيِف. فَأَْرَسلَْت إِيَزابَُل َرُسوالً إِلَى إِيلِيَّا 

هَكَذا تَْفَعُل اآللِهَةُ َوهَكَذا تَِزيُد1 إِْن لَْم أَْجَعْل »تَقُوُل1 

 «."انَْفَسَك َكنَْفِس َواِحٍد ِمْنهُْم فِي نَْحِو هَذا اْلَوْقِت َغدً 

 

رضها مافعله إيليا. إنها إنها إيزابل يا أخى1 التى لم يُ    

فال يرضيها مايفعله فينا  نفسى ونفسك التى تعاند1

 الروح القدس. 

لقد نذرت إيزابل نذًرا أن تقتل إيليا1 وحلفت بآلهتها    

الوثنية الكاذبة1 وهذا الوعيد أخاف إيليا ودفعه لإلختباء 

 عليه عاتبه بل عاقبه الرب. منها!. إنه ضعف إيليا و

49 
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 ( 11-9112مل 1) إن أردت إقرأ عن هذا فى  

ا 9 "  ألَْجلِ  َوَمَضى قَامَ  ذلَِك ) تهديد إيزابل(  َرأَى فَلَمَّ

 ُغالََمهُ  َوتََركَ  لِيَهُوَذا الَّتِي َسْبعٍ  بِْئرِ  إِلَى َوأَتَى نَْفِسِه1

يَّةِ  فِي َسارَ  ثُمَّ  4.  هُنَاكَ   أَتَى َحتَّى يَْوٍم1 َمِسيَرةَ  اْلبَرِّ

 قَدْ 1 »َوقَالَ  لِنَْفِسِه1 اْلَمْوتَ  َوطَلَبَ  َرتََمةٍ  تَْحتَ  َوَجلَسَ 

 ِمنْ  َخْيًرا لَْستُ  ألَنِّي نَْفِسي ُخذْ . َرب   يَا اآلنَ  َكفَى

تََمةِ  تَْحتَ  َونَامَ  َواْضطََجعَ  5.  «آبَائِي  قَدْ  بَِمالَكٍ  َوإَِذا. الرَّ

 َرْضفٍ  َكْعَكةُ  َوإَِذا فَتَطَلَّعَ  6.  «َوُكلْ  قُمْ 1 »َوقَالَ  َمسَّهُ 

. فَاْضطََجعَ  َرَجعَ  ثُمَّ  َوَشِربَ  فَأََكلَ  َرْأِسِه1 ِعْندَ  َماءٍ  َوُكوزُ 

بِّ  َمالَكُ  َعادَ  ثُمَّ  7   ألَنَّ  َوُكْل1 قُمْ 1 »َوقَالَ  فََمسَّهُ  ثَانِيَةً  الرَّ

 َوَسارَ  َوَشِرَب1 َوأََكلَ  فَقَامَ  1.  «َعلَْيكَ  َكثِيَرة   اْلَمَسافَةَ 

ةِ   للاِ  َجبَلِ  إِلَى لَْيلَةً  َوأَْربَِعينَ  نَهَاًرا أَْربَِعينَ  األَْكلَةِ  تِْلكَ  بِقُوَّ

 َكالَمُ  َوَكانَ .فِيهَا َوبَاتَ  اْلُمَغاَرةَ  هُنَاكَ  َوَدَخلَ  2ُحوِريَب1

بِّ   قَدْ 1 »فَقَالَ  11  «إِيلِيَّا؟ يَا ههُنَا لَكَ  َما1 »يَقُولُ  إِلَْيهِ  الرَّ

بِّ  َغْيَرةً  ِغْرتُ   قَدْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي ألَنَّ  اْلُجنُوِد1 إِلهِ  لِلرَّ

 أَْنبِيَاَءكَ  َوقَتَلُوا َمَذابَِحَك1 َونَقَُضوا َعْهَدَك1 تََرُكوا

ْيِف1  نَْفِسي يَْطلُبُونَ  َوهُمْ  َوْحِدي1 أَنَا فَبَقِيتُ  بِالسَّ

 أََمامَ  اْلَجبَلِ  َعلَى َوقِفْ  اْخُرجْ 1 »فَقَالَ  11 . «لِيَأُْخُذوهَا

بِّ  بِّ  َوإَِذا. «الرَّ  قَدْ  َوَشِديَدة   َعِظيَمة   َوِريح   َعابِر   بِالرَّ

ُخورَ  َوَكسََّرتِ  اْلِجبَالَ  َشقَّتِ  1 أََمامَ  الص  بِّ  يَُكنِ  َولَمْ  الرَّ
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ب   يحِ  فِي الرَّ يحِ  َوبَْعدَ . الرِّ ب   يَُكنِ  َولَمْ  َزْلَزلَة 1 الرِّ  فِي الرَّ

ْلَزلَةِ  ْلَزلَةِ  َوبَْعدَ  19.  الزَّ 1 الزَّ ب   يَُكنِ  َولَمْ  نَار   فِي الرَّ

ا 19.  َخفِيف   ُمْنَخفِض   َصْوت   النَّارِ  َوبَْعدَ . النَّارِ   َسِمعَ  فَلَمَّ

 اْلُمَغاَرِة1 بَابِ  فِي َوَوقَفَ  َوَخَرجَ  بِِرَدائِهِ  َوْجهَهُ  لَفَّ  إِيلِيَّا

 14  «إِيلِيَّا؟ يَا ههُنَا لَكَ  َما1 »يَقُولُ  إِلَْيهِ  بَِصْوتٍ  َوإَِذا

بِّ  َغْيَرةً  ِغْرتُ 1 »فَقَالَ   إِْسَرائِيلَ  بَنِي ألَنَّ  اْلُجنُوِد1 إِلهِ  لِلرَّ

 أَْنبِيَاَءكَ  َوقَتَلُوا َمَذابَِحَك1 َونَقَُضوا َعْهَدَك1 تََرُكوا قَدْ 

ْيِف1  نَْفِسي يَْطلُبُونَ  َوهُمْ  َوْحِدي1 أَنَا فَبَقِيتُ  بِالسَّ

ب   لَهُ  فَقَالَ  15.  «لِيَأُْخُذوهَا  فِي َراِجًعا اْذهَبْ 1 »الرَّ

يَّةِ  إِلَى طَِريقِكَ   َملًِكا َحَزائِيلَ  َواْمَسحْ  َواْدُخلْ  ِدِمْشَق1 بَرِّ

 َعلَى َملًِكا نِْمِشي ْبنَ  يَاهُوَ  َواْمَسحْ  16  أََراَم1 َعلَى

 نَبِي ًا َمُحولَةَ  آبَلَ  ِمنْ  َشافَاطَ  ْبنَ  أَلِيَشعَ  َواْمَسحْ  إِْسَرائِيَل1

 يَْقتُلُهُ  َحَزائِيلَ  َسْيفِ  ِمنْ  يَْنُجو فَالَِّذي 17.  َعْنكَ  ِعَوًضا

 َوقَدْ  11.  أَلِيَشعُ  يَْقتُلُهُ  يَاهُو َسْيفِ  ِمنْ  يَْنُجو َوالَِّذي يَاهُو1

َكبِ  ُكلَّ  آالٍَف1 َسْبَعةَ  إِْسَرائِيلَ  فِي أَْبقَْيتُ   تَْجثُ  لَمْ  الَّتِي الر 

". «يُقَبِّْلهُ  لَمْ  فَمٍ  َوُكلَّ  لِْلبَْعلِ   

 # أكلمك سيدى كإيليا الضعيف الهارب1

 وكلى خجل من النبى العظيم بطل موقعة الكرمل1

 اب1 إنسان تحت اآلالم مثلنا.تلكنه كما قال الك

 أنا أهرب بال أية بطولة فى حياتى1 
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 ال كرمل وال غيره1 

 .أنا هارب على الدوام1 خائف جبان ال يثبت

 نفسى ال ترعبنى1 بل تلهو بى وتسحرها الغوايات

 وألنها تخاف من إبليس1 تخطفنى أهوائى بعيًدا عنك

 فأنسى من أنا.

 لكنى أشكرك1 تبحث عنى وتدعونى1 

 مالك ههنا يا )..... ( ؟

 أنا هنا هارب  إلى الفساد1

 والدعوة للسهر1 مللت الجهاد

 صعوبة الطريق تمنعنى من االستمرار

 لكن بداخلى حنين عميق إليك يا سيد1

 وها أنت قد أتيت1 

 إيليا الحقيقى الذى ال يضعف أو يخاف1

 أيها الروح القدوس 

 ولكن شتان الفرق.1 إيليا أمام إيليا

 

الروح القدس إيليا الحقيقى مستحيل أن يضعف  1ىأخ

ه من ذلك فهو روح اللـه1 هو أو يخاف1 بل حاشا ل

 اللـه. 

قد نشعر نحن نحوه بهذه المشاعر السلبية1 قد نعانده    
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ونصده1 قد نحزنه أو حتى نطفئه1 قد نتمنى لو لم يقلب 

    علينا ضمائرنا1 فال يثير قلوبنا علينا. 

لكنه ال يهرب أو يختبئ بل يظل يعمل وبقوة شهادة   

الدائم على توبة الخطاة  هوحرصلنا على محبة اللـه 

 أمثالنا وإعادتنا إليه. 

وعودة إلى نفوسنا؛ إيزابل وما فى جعبتها من آثام.   

ترى ماذا أنت فاعل معها ؟ هل تتركها تطرد عنك 

؟ أم تؤدبها وتضبطها فتقبل ) إيليا الحقيقى(روح اللـه

 تعال اسمع رجاءه1فى حياتك فعله باألكثر؟ 

 هبت وبعت نفسك+ إرجع يا إبنى من حيث ذ

 إيليا التاريخ وما فعلت معه1 فهذا شغلى أترك اآلن

 خطفته فى مركبة نارية وأبقيته حيا لشهادة فى وقتها تتم

 تعال أنت والحظ طرقى من جديد1 أنا الرب.

 لم اشأ أن ارعبك بريٍح أو زلزلة أو بنار1

 ال أعاتبك مع أنك محقوق لى1

 ولن أعاقبك رغم اختطافك للعقوبة1

 فى سكينتى اإللهية أدعوك بل ارجوكإنما 

 فاهرب من برودك وتعال سريعا1 تكمل عملك معى 

 ال تندم على طاعتك لى يوًما1 

 لقد ربحت على أية حاٍل.
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 م فيما بعد1 إن لم تفهم اآلن.هوستف

# احترت يا رب فى أمرى1 ونزاعات كثيرة تتصارع 

 فى داخلى1 ترى من أنا ؟

 الذى يواجه أخاب الشرير1إيليا القوى الجبار 

 أم إيليا الضعيف الهارب الخائف؟

 الشرير الذى تغلبه أهواؤه1أخاب 

أم إيزابل الساحرة التى ال تحمل فى جعبتها سوى 

 األطماع؟

 اسرع أرجوك. متى ترحمنى سيدى؟ يبدو أنى كل هذا.

 لى رجاء فى بقية من ذكريات حلو لى معك

 الركب التى لم تجُث لبعل.

 حيث أنت1 ألنى أحبك معك يا محبوب1 هنا + أنا

 بكل قوتى لو طلبتنى وتمسكت بى.أنا لك 

 فأطعنى طاعة إيليا1  نفذ نصائحى بكل عزم القلب

 كما فعل إيليا1 ولم يعارض.

 

صديقى1 أتركك تتأمل فيما طلبه الرب من إيليا     

كى تعرف برغم قسوة الطلب. ونفذه إيليا بال نقاش1 

 وتنفذ بال معارضة.معنى أن تطيع 


