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 .إلياس ب  تقريٌظ في النبّي إيلّيا والأ 

ـْرت   ـيـرة  غأ   ."اإيليّ "على  لإلله    غ 
 

 كالم شَعل. وَتوقََّد َكالُمهُ  ،كالنَّار   إيليَّا النَّب ي  وقاَم "

 .ا َقليال  ر  م َنفَ َجَعَلهُ  ه  وب َغَيرت   ،الجوعَ  وهو الَّذي َجَلَب عَليهم  

  .ات  رَّ وَأنَزَل نار ا ثالَث م ،السَّماءَ الرَّبِّ َأغَلَق  ب َكالم  
  ؟.ر كَ كَفخ   َفخر   َلهُ  وَمن    !ب َعجائ ب كَ  يا إيليَّاما َأعَظَم َمجَدَك 

َن الَموت   َأنتَ  وات  ب َكالم  الَعل ي  وم ن َمث وَ  الَّذي َأَقمَت َميت ا م   .ى اأَلم 
رَّ  والُعَظماءَ  وَأهَبطَت الُملوَك إ لى الَهالك    .مت ه  م ن َأس 

تاب ا وفي  سيناءأ في  وَسم عتَ  كاَم ا نت قام   وريبأ ح  ع   .َأح 
  .َلكَ  نب ياَء ُخلفاءَ وأَ  وَمَسحَت ُملوك ا ل لُمجازاة  
َفة  م ن نار   فَت في عاص    .ةفي َمرَكبة  َخيل  نار ي   وُخط 

باَط  ب  إلى اال بن  َب األَ وتردَّ َقل   ،ا نف جار ه   ل ُتَسكَِّن الَغَضَب َقبلَ  اآلت َية   واكتُت بَت في إن ذارات  لأليَّام   وُتصل َح َأس 
  .يأْعقوب

ا َنحفإنَّنا نحُن أَ ، ة  ن َرَقَد في الَمحبَّ ى لَمن عاَيَنَك ولمَ طوبَ   ".يا َحياة  يض 
 (11-1:18يشوع بن سيراخ )

 !! "في األرض م  وٱحكُ  اللُ م يا قُ "

َعل كالُمهُ  دَ وقَّ وتَ  كالن ار   إيلّيا النبي  وقام "  "كالم ش 

مات  تَ ضر ُب بها عَ ، ضياء  يَ ت ه  أَ هي   ور  ونُ  م من نار  حبِّه  م كلمات ه  هُ حاَك اإللُه لَ  ينَ ال ذ   يرَة رجال  الل  غاَر غَ 
 س  البشري ة.سراديب  الن ف  

 (11: 11، روم 28: 13، يو1: 32)إشع  ؟!.."ول َمن  ٱسُتعل َنت  ذراُع الر بِّ  ،َرناَق خبَ ن صدَّ مَ "
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ني ا رأ  ُل تأ  بَ ق  ال ذي يَ  طق  كلمة  الحقِّ، إالَّ درَة نُ قُ  ك  ال يمل   ، ُمح  الكلمَة  نَّ ألَ  .عند قدميه   َسهُ ديَب الر بِّ
عالي إلى أَ م حمَلهُ ، ليَ ختاريه  على كتَفي مُ  لبَسها رداء ، ُيلقيه  وجَدها اإللُه وأَ رض  ال تي أَ طُلُع من آديم  األَ اإللهي َة تَ 

بتجارَب وضيقات   م إلى صليب  قيامت ه  فرفَعهُ  وهُ طاعُ ، وأَ وهُ حب  أَ  ينَ فيها مع ال ذ   سماء  الس موات، الس اكُن هو وحَدهُ 
، ال يَ وضربات  وجلَ  ال تي  س  ة  الّنفْ يَّ ب  حل  ط  ن  في ه  عفَ ل ُتذيَب كلَّ شب   الن ارَ  وا منهُ ُأعطُ  ينَ حتمُلها إال  ال ذ  دات 

جل سون في م فيصومون ويَ تُنهُ م نَ هُ لُيفاجئَ  عرفون،م ال يَ ثوها وهُ مر  والعالم  وال تي ور  مارة  هذا العُ ش ق  عَ تلطََّخت  بع  
 ماد.والرَّ  سوح  المُ 

 ون القمحَ طُ خل  م يَ طراف في األرض... فوجَدهُ ي األَ مترابيادَر شعب ه  المُ  يَ نقِّ ليُ  نبي  الل   "إيلّيا"وقام 
ن رون م  شتَ ال يَ  ينَ األرض  ال ذ   ، وطعام ا لألرامل  واألطفال  وفقراء  الر بِّ  على مذبح   قدمة  تَ  زَ ب  خُ  هُ ويبيعونَ  ،ان  ؤ بالز 

، ألَ   ب  دمائ ها!!.ر  حوم  وشُ ل  الل  ك  بأَ  عورة  س  المَ  ها، الكالب  الطرقات  إليها مقطوعة  بُحر اس   نَّ مخازن  األغنياء 

ا للد  ويل  ": إيلّياوصرَخ  ...م بذبائ ح  أوثان  األُ ه  ٱختالط  ذبائ ح   ود  من  ي لقد صاَر شعبي طعام  فجَلَب  مم 
 ."وارُ ستكب  كُثروا فيَ يَ  حت ى ال ر ا قليال  فَ م نَ جعَلهُ  يرت ه  َأفَسَد طعاَم شعب ه  وبغَ  ن  وماَت مَ  ،الجوعَ  م  عليه  

... ُمخضَّ ثَ . ها وَ "عللبأ  ة  كبَ وا رُ م ُيحنُ آالف  لَ  ى سبعةُ بقَ ويَ " ثن  الس لطة  بدم  وَ  ب  ُن المال  في هذا العالم 
ا لَ ذ  وحبِّ الر ئاسة ، وٱمتهان  الكَ  ، إله ا وخادم   الشعب   وجهاالت   ل  خطايام. وفي جع  هُ ب  والحلفان  بربِّ األرباب 

 .مهُ وحدَ  سكنون فيه  يَ  سك ن امَ 

م والحي ات  م وقصور ه  حجارَة هياك ل ه   حَرَقت  مر ات  فأَ  ن َزَل نار ا ثالثَ فأَ  على شعب ه   الل   نبي   "إيلّيا"وٱجترأ 
مُ ، حاملة  زُ بالحجارة  الكريمة طةَ المرق   الذ هبيةَ  ن عاينوا... ثم ها. فٱرَعَوى بعُض مَ عاَف الس مِّ ليموَت من ُيناد 

ا... ونظَرهُ م أَ م هُ لهيَب الن ار  ستطاُلهُ  نَّ وا أَ سَ نَ  ت ه   "اإيليّ "م يض  عوهُ فصرخُ  ،ملهُ  بعد إنقضاء  أي ام  نبوَّ م، إليه   وا لُيرج 
ب ا، ليَ  طاعوهُ وأَ  وهُ بُ ذنَ أَ م هُ وا أنَّ حس  أَ  إذ   ُب حتَّ يحيَ  شعُبهُ  قَ ! وما طف  مه  وفتيات  م هُ ال  فتيانَ ي  م ُمع  هُ ى بينَ قَ ب  َكذ  ى ا ويكذ 
ه ... مُ رماهُ فحياء  كلِّها... وا في أرض  األَ شت تُ تَ   اإللُه الغي وُر من قبضة  يد 

ه   ن  م م  خالهُ أَ  ر ُج ُسمَّها م  ، فصارُ بين  أصاب ع   لَّ منها ل ُتميَت كُ فواه  ن أَ وا حب ات  رمل  إذا ديَست  ُتخ 
 .ُبهاقرُ يَ 
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... ثم رَ ل  أَ َمَت كُ وصَ   إيلّياعظَم مجَدَك يا ما أَ "م... لوق ه  م وأصوات  حُ وا هامات ه  فعُ هل  األرض 
، ومن مَ ال ذي أَ  ر َك؟. أنتَ خ  خر  كفَ فَ  ن لهُ بعجائ ب َك!. مَ  َت ميت ا من الموت  . وأَ قم  هَبط َت ثَوى األموات  بكالم  العليِّ

 ."مت ه  رَّ س  أأ الملوَك إلى الهالك  والعظماَء من 

َت حوَلَك... بَِّك لإلله  تأُكُل هشيَم األرض  وقَ وَبقَيت  ناُر حُ  في الحياة  موت ا  نَّ رب َك أَ  فاَقكَ أَ فشَّها. ونظر 
ني يا اللُ سيَرت َك قائال : ٱرحَ وَّ مَ تُ ن َت عُ كَّ وفي الر قاد قيامة ... فسَ  ط  سل  ن تَ م   "إيلّيايا "ف َت كعظيم  رحمت َك... وخ   م 

ب امغارَة دفن َك، رأي َك، فدخل َت  حدة  و   َك وح  سماَع حركة  الموت  في أَ  ُمجرِّ نذا ٱبتعد ُت وقلَت: هأَ سَِّك. عضاء  جسد 
 شيُخ وحدي.ن ي أَ أيُت ي وٱنتفاضَة جسدي ونس  سِّ ي سم ع ُت قولَة ح  عن سي دي ألنِّ 

َت  حمُل سيَف حب ي هل تَ "...  ن  قلب ه  ذُ بقلب َك هامس ا في أُ  جديد ا... قاَرب َتهُ  "عأ ليشأ أأ "لَك  "إلياسأ "فٱختر 
، كي ال تختبئَ ع  كهنَة البَ  قتلُ ... وال تَ لَك إرث ا إلله كَ   ُألقيه   داَء إله َك إذ  ل  ر  بغضيَك مثلي؟! بل ٱحم  من مُ  ل 
ل هُ و  .ب ا بالد م  عليَك ُمخضَّ  م جُلهُ َر ر  عثُ َق الر بِّ فال تَ رُ م طُ َمهُ م إليَك، لتعلِّ إلى ميراث  لَك ولكلِّ ال ذين ُأرسُلهُ  حوِّ

، أو بتهاون  ألَ   ؟!..."هُ قامَ ى مُ ٱصطفَ  م، رب هم فيَّ ن ي أنا فيه  بخطيئة  كبرياء 

َبَة بدم  الشهادة  مالحمراَء، ال َد تارك ا عباءَة ُملك ه  الهيأة  والفعل  والكلمة . صع   الن اري   "إيلّيا"وٱرتحَل   خض 
، و بَّ ها جُ لتحفَ ى يَ حتَّ  ،"إللياسأ "  ٱسبيريدونسأ "يدوُر بها مثَل  وارَب حمراءَ ، وجَ يل ه  اء  في لَ طغَ ة  سوداَء في الهيكل 

َم ج  ل  ، وُيبَ ىوعَ الجَ  مَ لُيطع   "العجائبيّ  الحجم   الن حيلةُ  أتييْ هأ أأ  :عوَد سائال  َع الخطأة  ويَ و  َئ رَ ى وُيهدِّ رضَ راَح المَ س 
رث ا لَ  نبيَّ الل   "إيلّيا"ستحمُل  ه  وألَ  هُ نبوءَة ُمل ك  وا  وحيِّ  والد  ب ا، ُقربان ا ب ا إرَ إرَ م، كال  لحيات ه  مأ   وهُ عُ قطَّ  ينَ ال ذ   ينَ الر 

؟!.لإل  ستمرار 

 ..."لرب  وا اكُ ... في المجام ع  بار  في قد يسيه   عجيب  هو اللُ "

أن  يَن منهُ اليوَم طالب   عي ُد لهُ ن نُ م في قول  كلمة  الحقِّ. يا مَ ، يا ٱبَن األنبياء  وخليفَتهُ إلياسيا أبانا 
ه   َلَح علينا عباءَة شفيع  رة   ، بل في دموع  صالت ه  ، ال في مركبة  خيل  حمراءَ ويأُخَذنا معهُ  إيلّياالنبيِّ  َيش  المتفج 

 شا.عماق  الحَ مق  أَ من عُ 

، في ج  األر  لك  الملوك  وربِّ عند مَ  ينَ َب معنا في دفاتر  المالئكة  الس ماوي  تَ كتَ ذَتنا، لتُ خَ ن أَ يا مَ  لسة  باب 
 .الثالوث  القد وس
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ذ   ل َتنا في دفاتر  رُ  وا  ، أَ سج  َتنا إلى األرض  ال تي فيها خُ وح  الثالوث  أنقياَء  وابقُ تَ  وا أن  صُ حرَ إ  نا قائال : ق  ل  عد 
 .القلب  والقصد  والثبات

 عليها. َننا الر ب  يسوعُ مناَء للمواعيد  ال تي أمَّ وا أُ كونُ 

ُر واإلنذارت   فإنَّ  وح  في لِّ ذي رُ علينا وعلى كُ  ى، فلُنسكِّن  الغضَب اآلتيتتتالَ  اإللهي ةَ  األي اَم تَُقصَّ
.  جسد 

 :الّصالةأ يُد بصوت َك ع  وراَءَك نُ  راَب كنيست َك ونحنُ تُ  رأُسَك مالم س  َجد َت... وس

نا بعيَنين  يا أبانا ال تَ   .ساهرتَين   صرف  وجَهَك عن ا، بل ٱنظر 

أدَخل تَنا خيمَة عهد  ُحبَِّك لنا...  ،الأ بليعجيَرنا من غضب  نَت مُ نَت كُ ... أَ الشوق  لَك إلينادَّ دموَع رُ 
تَنا من األيدي األثيمة  ال تي تحتاُل علينا وم  أَ  يَن برات  نادم  نا خبَز العَ تَ م  طعَ ... أَ ينَ األغنياء  والحك ام  الظالم   نَ نقذ 

نا معَك. نَ على ترك نا خ   نا وأَ ئ نا وأَ خط   حنُ باَء عهد  ُرنا دمِّ ى ٱحتياَل شهوات نا تُ رَ تَ حت ى ال  عيَنَك بكف كَ قفل َت نَت أَ ث م 
 قهق ُه علينا.يُ  والشيطانَ 

نا، ألنَّ لَّ حُ ُلنا برب  سَ ويُ  ،َفناعضجُبُر يُر، ال ذي يَ جمُ يُن الع  نَت وحَدَك المُ دَّنا إليَك فأَ يا أبانا رُ  َك هكذا ة  خالص 
ُحثالَة األرض  ال تي لم  نحنُ  ،حببتَناَك أَ حمت َك! ل ذا ُصل ب نا معَك عن خطايانا وعنَك ألنَّ بر ات  رَ تَنا في مَ دعَ وَ 
َك...ربتُ ر  تُ حضَّ تُ   ها الستقبال َك وزرع 

 ي  الر حمة  والر أفة  والغفران  لزال ت نا... األُب الكلِّ  َك أنتَ ألنَّ  يا اللُ ب نا ال تحاس  

 ، ال ب ُذلِّنا...يا أي ها الن وُر بنور َك أنتَ  ر ا خطايانا على جبين َك، فنستضيئَ ا مسمِّ ردَّ قلَبَك إلينَ 

ناَك و  دٌ نا... واآلَن نحن هواءَ عُبَد أَ دناَك لنَ بعَ نا... أَ ب  تُ نحن قاَوم   ..أب ا لنا هُ تَ ٱختر   ال ذي أنتَ  وراءَ  س جَّ
ه  لِّ عيد  من أَ َلنا إليَك في كُ حم  يَ  ن  حبََّك في أبينا وأَ نُ  نا أن  فعلِّم    الغي ور. إيلّيا وصفيَِّك ونبيِّكَ  عياد  شفيع 

ا نحيَ أَ  نُ ... فإن نا نحَلنا( في المحبَّةن  َرَقَد )قب  ن عايَنَك ول مَ مَ ى ل  وبَ فطُ "  آمين. .". لناا حياَتَك. اآلنَ يض 


