
          Fr.Yacoub Hanna                 فى حمضر الرب

 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                        وجًها لوجه   

 م ماذا؟أ مكدر أم عدو 

 ( 72-72:71مل 1القراءة اآلن من )    

ا، َوأُبِيُد نَْسلََك، َوأَْقطَُع ألَْخآَب  " هأَنََذا أَْجلُِب َعلَْيَك َشر ًّ

 77ُكلَّ بَائٍِل بَِحائٍِط َوَمْحُجوٍز َوُمْطلَق فِي إِْسَرائِيَل.  

َوأَْجَعُل بَْيتََك َكبَْيِت يَُرْبَعاَم ْبِن نَبَاطَ، َوَكبَْيِت بَْعَشا ْبِن 

تِي أََغْظتَنِي، َولَِجْعلَِك إِْسَرائِيَل أَِخيَّا، ألَْجِل اإِلَغاظَِة الَّ 

ا قَائاِلًّ:  72«.  يُْخِطئُ  بُّ َعْن إِيَزابََل أَْيضًّ إِنَّ »َوتََكلََّم الرَّ

َمْن  72اْلِكالََب تَأُْكُل إِيَزابََل ِعْنَد ِمْتَرَسِة يَْزَرِعيَل.  

اَت فِي َماَت ألَْخآَب فِي اْلَمِدينَِة تَأُْكلُهُ اْلِكالَُب، َوَمْن مَ 

َولَْم يَُكْن َكأَْخآَب الَِّذي  72«.  اْلَحْقِل تَأُْكلُهُ طُيُوُر السََّماءِ 

، الَِّذي أَْغَوْتهُ  بِّ بَاَع نَْفَسهُ لَِعَمِل الشَّرِّ فِي َعْينَِي الرَّ

ا بَِذهَابِِه َوَراَء األَْصنَاِم  72إِيَزابَُل اْمَرأَتُهُ.   َوَرِجَس ِجد ًّ

بُّ ِمْن َحَسَب ُكلِّ َما فَ  َعَل األَُموِريُّوَن الَِّذيَن طََرَدهُُم الرَّ

ا َسِمَع أَْخآُب هَذا اْلَكالََم،  72أََماِم بَنِي إِْسَرائِيَل.   َولَمَّ
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ا َعلَى َجَسِدِه، َوَصاَم َواْضطََجَع  َشقَّ ثِيَابَهُ َوَجَعَل ِمْسحًّ

بِّ  72بِاْلِمْسِح َوَمَشى بُِسُكوٍت.   إِلَى إِيلِيَّا  فََكاَن َكالَُم الرَّ

هَْل َرأَْيَت َكْيَف اتََّضَع أَْخآُب » 72التِّْشبِيِّ قَائاِلًّ:  

أََماِمي؟ فَِمْن أَْجِل أَنَّهُ قَِد اتََّضَع أََماِمي الَ أَْجلُِب الشَّرَّ فِي 

 «. "أَيَّاِمِه، بَْل فِي أَيَّاِم اْبنِِه أَْجلُِب الشَّرَّ َعلَى بَْيتِهِ 

 

رتعب تجاه ااب، هكذا شهد اللـه، لقد آه لقد اتضع أخ

 الوعيد. 

 أعطنى ربى أن أتضع أمامك، أن أنكسر، #

 أن أخجل من شرى وفضيحتى أمام عينيك،

 أن أعلم أن دم كل نابوت قتلته فى جهلى،

 هو صارخ إليك من مظالمى وأنت ستنتقم له ... لهم ... 

 فأسبق وأقدم توبه سريعة دائمة،

 لم أقتل فال أسرع لميراث وكأنى

 مثلما فعل أخاب. 

 + قم بسرعة يا إبنى، وإقبل روحى بعمله فيك

وماذا يا سيد عن العقاب الصعب الذى توعدت به  #

 أخاب وإيزابل ؟ 

 + كان البد أن أفعل ذلك معهما، 

 فهذا ألزم لهما كى يتوبا، 
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ولكن ليس شرطًّا أن أصنع ذلك مع كل العصاة  فمنكم 

 .حكمتىمن ال يحتمله، ثق فى 

  

 هل تاب أخاب ياربى ؟  #

 + تركت لك أنت النهاية، دع أخاب لى أنا 

 وانتفع  أنت من الرواية وال تتبنى طرقه 

 

 # وماذا عن إيزابل ياربى 

 (  22-2::2مل 7+ هلكت بشرها ) 

  .عالمة إهالك كل شهوة شريرة تفسد طهارة أبنائى

 وإعلم يا حبيبى، يا طفلى الصغير 

 ،آلخاب أن ينجو من كل ذلككان يمكن 

ا إلسرائيل أو عدوه.   لو لم يعتبر إيليا عبدى مكدرًّ

ا لك يا سيدى من أجل روحك  # شكراًّ ومجدًّ

 ال .. ال يكدرنى  

 بل يفرحنى حتى لو بكتنى وقلب على  ضميرى 

 ال .. ليس بعدوى

 بل إلفى الرقيق، وصديقى اللصيق 

 فكلماته سبب حياتى وينبوع تعزياتى . 

 كل المجد. لك 


