
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                        وجًها لوجه   

 م ماذا؟أ مكدر أم عدو 

 

صديقى، بعد واقعة الكرمل وهطول المطر، لالسف     

، تراجع وكأنه لم يكن مع إيليا فى جبل لقد تراجع أخاب

 الكرمل، تراجع وها هو ينغلب مرة أخرى 

(  11-12:1مل 1) كتابك المقدس اآلن مفتوح على 

قصة كرم نابوت اليزرعيلى، لو لم تحب قراءة الشاهد 

تستوعبها، ولكن ال يمنع أن تتذكرها جيًدا ووكنت 

 تقرأها معنا من جديد!

يل يِّ َوَحَدَث بَْعَد هذ   1"   ه  األُُمور  أَنَّهُ َكاَن ل نَابُوَت اْليَْزَرع 

َرة .   يَل ب َجان ب  قَْصر  أَْخآَب َمل ك  السَّام   :َكْرٌم ف ي يَْزَرع 

ن ي َكْرَمَك فَيَُكوَن ل ي »فََكلََّم أَْخآُب نَابُوَت قَائ ال2ً  أَْعط 

َوَضهُ بُْستَاَن بُقُول، ألَنَّهُ قَر يٌب ب َجان ب  بَْيت ي، فَ  يََك ع  أُْعط 

ْنهُ. أَْو إ َذا َحُسَن ف ي َعْينَْيَك أَْعطَْيتَُك ثََمنَهُ  َكْرًما أَْحَسَن م 
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ةً  ْن ق بَل  »فَقَاَل نَابُوُت ألَْخآَب2  3«.  ف ضَّ َحاَشا ل ي م 

يَراَث آبَائ ي يََك م  بِّ أَْن أُْعط  فََدَخَل أَْخآُب بَْيتَهُ  4«.  الرَّ

ْن أَْجل  اْلَكالَم  الَّذ ي َكلََّمهُ ب ه  نَابُوُت ُمْكتَئ بًا َمْغُمو ًما م 

يل يُّ قَائ ال2ً  يَراَث آبَائ ي»اْليَْزَرع  يَك م  «. الَ أُْعط 

َل َوْجهَهُ َولَْم يَأُْكْل ُخْبًزا.   َواْضطََجَع َعلَى َسر ير ه  َوَحوَّ

ل َماَذا ُروُحَك »فََدَخلَْت إ لَْيه  إ يَزابَُل اْمَرأَتُهُ َوقَالَْت لَه2ُ  5

ألَنِّي َكلَّْمُت »فَقَاَل لَهَا2  1«  ُمْكتَئ بَةٌ َوالَ تَأُْكُل ُخْبًزا؟

ٍة، َوإ َذا  ن ي َكْرَمَك ب ف ضَّ يل يَّ َوقُْلُت لَه2ُ أَْعط  نَابُوَت اْليَْزَرع 

ي يَك َكْرم  َوَضهُ، فَقَاَل2 الَ أُْعط  ْئَت أَْعطَْيتَُك َكْرًما ع  «.  ش 

أَأَْنَت اآلَن تَْحُكُم َعلَى إ ْسَرائ يَل؟ قُْم »لَهُ إ يَزابَُل2 فَقَالَْت  7

يَك َكْرَم نَابُوَت  ْب قَْلبَُك. أَنَا أُْعط  ُكْل ُخْبًزا َوْليَط 

يل يِّ  ثُمَّ َكتَبَْت َرَسائ َل ب اْسم  أَْخآَب، َوَختََمْتهَا  8«.  اْليَْزَرع 

َسائ َل إ لَى ه ، َوأَْرَسلَت  الرَّ يَن  ب َخات م  يُوخ  َواألَْشَراف  الَّذ  الشُّ

ينَت ه  السَّاك ن يَن َمَع نَابُوَت.   َسائ ل   9ف ي َمد  َوَكتَبَْت ف ي الرَّ

نَاُدوا ب َصْوٍم؟ َوأَْجل ُسوا نَابُوَت ف ي َرْأس  الشَّْعب .  »تَقُوُل2 

ْن بَن ي بَل يََّعاَل تَُجاهَهُ ل يَْشهَدَ  11 ا َوأَْجل ُسوا َرُجلَْين  م 

. ثُمَّ أَْخر ُجوهُ  2 قَْد َجدَّْفَت َعلَى هللا  َوَعلَى اْلَمل ك  قَائ لَْين 

يُوُخ  11«.  َواْرُجُموهُ فَيَُموتَ  ينَت ه ، الشُّ فَفََعَل ر َجاُل َمد 

ينَت ه ، َكَما أَْرَسلَْت إ لَْيه ْم  َواألَْشَراُف السَّاك نُوَن ف ي َمد 

َسائ ل  الَّت ي أَْرَسلَْتهَا إ لَْيه ْم.  إ يَزابَُل، َكَما هَُو َمْكتُوٌب ف   ي الرَّ
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فَنَاَدْوا ب َصْوٍم َوأَْجلَُسوا نَابُوَت ف ي َرْأس  الشَّْعب .   :1

ْن بَن ي بَل يََّعاَل َوَجلََسا تَُجاهَهُ، َوَشه َد  13 َوأَتَى َرُجالَن  م 

2 َرُجالَ ب ليََّعاَل َعلَى نَابُوَت أََماَم الشَّْعب  قَائ لَيْ  قَْد َجدََّف »ن 

ينَة  «. نَابُوُت َعلَى هللا  َوَعلَى اْلَمل ك   فَأَْخَرُجوهُ َخار َج اْلَمد 

َجاَرٍة فََماَت.   َوأَْرَسلُوا إ لَى إ يَزابََل  14َوَرَجُموهُ ب ح 

َم نَابُوُت َوَماتَ »يَقُولُوَن2  َعْت  15«.  قَْد ُرج  ا َسم  َولَمَّ

َم َوَماَت، قَالَْت إ يَزابَُل ألَْخآَب2  إ يَزابَُل أَنَّ نَابُوَت قَدْ  ُرج 

يََك » يل يِّ الَّذ ي أَبَى أَْن يُْعط  قُْم ر ْث َكْرَم نَابُوَت اْليَْزَرع 

ٍة، ألَنَّ نَابُوَت لَْيَس َحي ًا بَْل هَُو َمْيتٌ   11«.  إ يَّاهُ ب ف ضَّ

َع أَْخآُب أَنَّ نَابُوَت قَْد َماَت، قَاَم أَخْ  ا َسم  آُب ل يَْنز َل َولَمَّ

يل يِّ ل يَر ثَهُ.  إ لَى َكْرم  نَابُوَت اْليَْزَرع 

 

 # آه ياربى، يايسوع المحبوب

 ، يامن ألقيت نارك فى قلبى وحررتنى

 نسيُت أنا الكرمل

 ها أنا أتراجع فأعود، لشرى، لطمعى، و

 لشهواتى، لجسدى وأنانيتى 

 ، ها نفسى العاصية تثور

 يحزنها ويغمها أن ال تأخذ مشتهاها كامالً 

 فتنظر إلى ما فى حوزة نابوت
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إلى ما فى يد أخى .. أختى .. صديقى .. صديقتى .. 

 إلهى تسبى عقلى وتغوينى بالخطية، شهوات يا

 باالحتيال ألنال بُغيتى ورغبتى الغبية، وأ

 ،السفلية كى ترضى أطماعى ائد وإيزابل تدبر المك

 اسمها2 غير المرتفع؟!أليس معنى 

  فهى الوارثة أيضا، فنحن فى عناق مًعا.

 ، وكذا نفسىأن يكون الكل لى، أن أكون األول

 رغباتى الدنيئة سرقت خاتمى ياسيدى

 وأغرقتنى فى لذة إرضاء ذاتى ونسيان روحك 

 فصار بودى لو قتلت كل نابوت فى حياتى،

 كل من يلتصق وجوده بوجودى،

 ارى، حقله بجانب قصرى، كل من وضعته أنت بجو

 لكى تعلمنى الرضا والقناعة والشكر على خبز الكفاف

السيما أنك لم تعوزنى شيئًا من أفضال وأعمال 

 كرامتك. 

 

أخى المحبوب، ماذا تظن فى اللـه يعمل مع أخاب     

 ( 1:-172:1مل 1مثل هذا ؟ تعلم اإلجابة من ) 

بِّ  َكالَمُ  فََكانَ  "  قُم  » 218  قَائ الً  التِّْشب يِّ  إ يل يَّا إ لَى الرَّ

َرة   ف ي الَّذ ي إ ْسَرائ يلَ  َمل ك   أَْخآبَ  ل ل قَاء   اْنز لْ   هَُوَذا. السَّام 
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 َوَكلِّْمهُ  19.  ل يَر ثَهُ  إ لَْيه   نََزلَ  الَّذ ي نَابُوتَ  َكْرم   ف ي هُوَ 

بُّ  قَالَ  هَكَذا2 قَائ الً   َكلِّمهُ  ثُمَّ  أَْيًضا؟ َوَور ْثتَ  قَتَْلتَ  هَلْ 2 الرَّ

بُّ  قَالَ  هَكذاَ 2 قَائ الً   ف يه   لََحَستْ  الَّذ ي اْلَمَكان   ف ي2 الرَّ

 1:.  «أَْيًضا أَْنتَ  َدَمكَ  اْلك الَبُ  تَْلَحسُ  نَابُوتَ  َدمَ  اْلك الَبُ 

يل يَّا أَْخآبُ  فَقَالَ  ي؟ يَا َوَجْدتَن ي هَلْ 2 »إل   َقدْ 2 »فَقَالَ  «َعُدوِّ

 َعْينَي   ف ي الشَّرِّ  ل َعَمل   نَْفَسكَ  ب ْعتَ  قَدْ  ألَنَّكَ  َجْدتُكَ وَ 

بِّ   ".الرَّ

 واسمع معى عتاب الروح 2  

 + هل قتلت وورثت ؟ 

 اآلخرين عن طريقك ؟  هل لهذه المتع أزحتَ 

 أليس نهاية ألطماعك يا محبوبى المسكين ؟ 

 تك،هوعوض أن تشكرنى ألنى افتقدتك وواج

 لك؟ترانى عدًوا 

 أهكذا تجاوب روح هللا؟ 

 هل صرَت أخاب يا ولدى، حتى تقول2

 * هل وجدتنى يا عدوى ؟ 

 # ال يارب، يقولها أخاب، أنا ال أقولها

 ليلتصق لسانى بحلقى لو فقط فكرت فيها 

 أنا الذى صرُت عدًوا لك، 

 لما لم أتعلم منك البذل والتضحية 
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أخى، ما أصعب على روح اللـه أن يعتبره أحد منا    

عدًوا له. ما أقسى ذلك على قلب اللـه المحب. ليتك تقبل 

عمله فى ضميرك، وتراه على الدوام صديقًا ال عدًوا 

لك. يسعى لراحتك حتى لو أخفى دواءه فى قاعدة 

 التأديب والتوبيخ، صدقنى لو حتى العقاب. 

أفضل أو حتى عقاباته، فتأديبات هللا وتوبيخاته    

حياتك من أن يخفى الشيطان سمومه لحياتى ووأحسن 

وهالكه فى قاعدة من المديح والكالم المريح المعسول، 

 مثلما فعلت إيزابل الشريرة. 

لقد قدمت لزوجها كرم نابوت ونصحته بأن يقوم وال    

ومعاداة هللا يغتم، فهو الملك، وهكذا جرته إلى الضياع 

 فيوقف انحداره.  دون أن يدرك

 إنها حقًا لمأساة.   


