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   ٤الجزء  -  الفداء تاريخ

  .متوقعالغير البطل  :العشرونو  الثالثالفصل 

   ديفيد بالت. د

٢٠١٠ \ ٦ \ ٢٧   

الَنص اللي هاندرسه مع بعض النهاردة . ٢٠لو معاك كتابك المقدس، وياريت يكون معاك، افتح معايا ِسفر الخروج أصحاح 
  . ، لكن عايزين نشوف األول الخلفية الكتابية للَنص ده١٧الملوك األول بيبدأ في 

األول هو . لكو عن شكري للرب على اللي بيعمله في وسطينا ككنيسة، على مستويين وانتو بتقلبوا في الكتاب عايز أعبر
ا مش باقول لكو، نأ. أنا باتكلم عن ناس غيري. لى جسد المسيح هنا، معلمين الكلمةالمعلمين الموهوبين اللي الرب إئتمنهم ع

أنا باشكر الرب على المرة اللي فاتت واللي قبلها لما كنا بنسمع كلمة . أل!" اشكروا الرب إن عندكو راعي معلم موهوب زيي"
وأنا شايف إن فيه فخ خطير قدام الكنيسة، . ٨، لما اتكلم عن ِسفر الجامعة، وقبلها اتكلم من ملوك األول  Bartاهللا من بارت

وعايزين . بدل ما يكون اعتمادنا على كلمة اهللاأقصد كنيستنا والكنيسة عموًمـا، إن يكون عندنا اعتماد غير سليم على شخص، 
  . اهللا ةفي الوقت الجاي نهتم إن يكون اعتمادنا على كلم

ين تانيين، واحدة فيهم هاكون حاضر، والتانية هاكون برة البلد توعظنا مرتين، ولسة هاتيجي فترة قدام وهايوعظنا مر   Bartبارت
ى كلمة اهللا، والرب إدانا معلمين حلوين في الكنيسة، زي عل نااعتماديكون  في الوقت الجاي نهتم إنلكن عايزين . أنا وعيلتي

  . نشكر الرب. خرين كمانآو   Bartبارت

إننا نشوف في منطقتنا، في الجناين فرح قد إيه كان شيء مُ . تاني حاجة باشكر الرب عليها إنكو بتساهموا في انتشار اإلنجيل
أفراد وأسر وأطفال وطلبة وجيران ." المبنى زلِزل"في أفنية المباني اللي سميناه  لدراسة كلمة اهللالكنيسة والمناطق المتاحة، نادي 

ولما سمعت القصص دي، اتشجعت . قاعدين سوا بيتأملوا في كلمة اهللا، بيعلموا بعض اإلنجيل، بيوروا بعض إيه هو اإلنجيل
دي من أحسن الخدمات اللي بنقدمها، مش بس للمنطقة، لكن كمان للكنيسة، عشان مانعزلش نفسنا " ازاي نزودها؟: "وفكرت

جه جواب لكيمبرلي . قدام الناس في منطقتنا، ويكون جذاب للناس اللي بنعيش معاهم، لكن نعيش اإلنجيل في المبنى
Kimberly من واحدة من قادة نادي دراسة الكتاب في منطقة ريفيرسايد بارك حد عندنا، األ، خادمة مدارسRiverside 

Park . ،الفريق بتاعنا مستعد جًدا . إننا عايزين نكمل تقديم دراسة الكتاب لألوالد دول شافالفريق بتاعنا "القائدة دي قالت لها
 ٦٦نا نقدم لهم كل الـ فسِ وهانكمل تحفيظهم كلمة اهللا، ونِ . معة بالليل ونقدم درس الكتاب، ونلعب مع األوالدنتجمع كل يوم جُ 
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خدمة أكتر في محيط عائالتنا، ومناطقنا، نقدر نقدم ." يا ريتطبًعا، "فقلنا، " انتو موافقين؟: وسؤالنا. ِسفر بتوع الكتاب المقدس
ازاي نقدر نعمل كده طول السنة؟ ازاي نعرف نقدم خدمة محورها اإلنجيل : "وهنا كان السؤال. وأي محيط نبقى موجودين فيه

  " طول السنة؟

نعمة الرب، سنين، وده دليل كبير على  ٤قالي معاكو دلوقتي ب. عمله في وسطيناعلى العموم، أنا حبيت بس أشكر الرب على 
  . على امتياز إني أكون من الكنيسة هناباشكر الرب فانا باشكركو على صبركو معايا كراعي و 

  . ٢٠تعالوا نروح دلوقتي لِسفر الخروج أصحاح 

احنا بندرس الكتاب المقدس  ،عين من أول دراساتنالو انتو متاب. احنا النهاردة بنبدأ جزء جديد من دراستنا لتاريخ الكتاب المقدس
حلقات من الجزء  ٣وخلصنا . تاريخ الفداءعشان كده سمينا السلسلة دي . بترتيبه التاريخي، وبنشوف قصة الكتاب المقدس

سقطاتهم في شفنا كل . شاول وداود وسليمان: ملوك ٣وشفنا فيها ." ملوك فاشلون في مملكة متحدة": التالت اللي سميناه
بقى فيه المملكة الشمالية إسرائيل، والمملكة . حصل إنه بعد ما ساب سليمان المشهد، انقسم شعب اهللا لمملكتيناللي الخطية، و 

وهانشوف في المملكتين سقوط شعب اهللا، وهانالقي إن اهللا ابتدا يقيم وسطهم أنبياء يتكلموا بكلمته للملوك دول، . الجنوبية يهوذا
  ." أنبياء أمناء في مملكة منقسمة"عشان كده هانسمي الجزء الرابع، اللي هانبدأه النهاردة، . لمته لشعبهويقولوا ك

وعايزين النهاردة نشوف إيليا، واللي هانشوفه بعد شوية . األنبياء اللي اهللا هايقيمهم وسط شعبههانشوف في الكام مرة الجايين، 
  . ل لألنبياء اللي هاييجوا زيهثَ ، كمَ ١٧في ملوك األول 

وفيه جملة واحدة بتلخص لنا النبوة في العهد . لكن قبل ما ندخل في الموضوع ده، عايز نشوف موقع النبوة في العهد القديم
  . ةبشري وساطةالنبوة هي تواصل إلهي عن طريق : هي دي الفكرة." ةبشري وساطةالنبوة هي تواصل إلهي عن طريق "القديم،

. من غير أي عوائق أو سدودآدم وحوا بيتعاملوا مع اهللا  ٢و ١بنالقي في التكوين . نشوف تاريخ الكتاب المقدس تعالوا
  . ، والحياة معاه، والكالم معاهبيستمتعوا بدخلوهم لمحضره

، ودخلت الخطية العالم، واتشوهت عالقة اإلنسان باهللا، واتحرم اإلنسان من محضر اهللا، واتحرم ٣وبعد كده وصلنا للتكوين 
  . كل شيء اتغير. اإلنسان من التواصل المباشر مع اهللا

في . ركة لكل الشعوبدعا لنفسه شعب، ودعا إبراهيم يكون المندوب عنه قدام الناس، ويكون ب ١٢شفنا ازاي اهللا في التكوين 
الصورة اللي . إنه نبي ٧: ٢٠مكتوب عن إبراهيم في التكوين . في كلمة اهللالواقع، إبراهيم هو أول واحد يتقال عنه إنه نبي 

وده بنالقيه في ِسفر التكوين، لكن . عن طريق أفراد معينينبقت قدامنا هنا إن اهللا بقى بيتواصل مع شعبه، في العهد القديم، 
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الرب دعا موسى وقال له، . ه في ِسفر الخروج اللي فيه بنشوف أهم شخصية في العهد القديم، النبي مين؟ موسىتلقمبيوصل 
  . هاكلم شعبي عن طريقك، وهاكلم حتى فرعون عن طريقك، باالشتراك مع هارون

ب اهللا كانوا عند جبل الموقف هنا إن شع. ١٨: ٢٠ده اللي حصل في بداية ِسفر الخروج، لكن تعالوا نبص على الخروج 
، يعرف إن الموقف كان ١٩واللي فاكر منكو المشهد في الخروج أصحاح . سيناء، اللي الرب هايديهم عنده الوصايا العشرة

صوا مكتوب إيه في بُ . انوا مرعوبينكوكل الناس . وكان فيه دخان خارج من الجبل. ، وكأن فيه زلزالبيترجكان الجبل . متوتر
نُ " ،١٨: ٢٠الخروج  ُعوَد َواْلُبُروَق َوَصْوَت اْلُبوِق، َواْلَجَبَل ُيَدخْعِب َيَرْوَن الرْعُب اْرَتَعُدوا َوَوَقُفوا ِمْن . َوَكاَن َجِميُع الشا َرَأى الشَوَلم

َألن اَهللا ِإنَما . َال َتَخاُفوا«: َفَقاَل ُموَسى ِللشْعبِ . »َئال َنُموتَ َوَال َيَتَكلْم َمَعَنا اُهللا لِ . َتَكلْم َأْنَت َمَعَنا َفَنْسَمعَ «: َبِعيٍد، َوَقاُلوا ِلُموَسى
َفَوَقَف الشْعُب ِمْن َبِعيٍد، َوَأما ُموَسى َفاْقَتَرَب ِإَلى . »َجاَء ِلَكْي َيْمَتِحَنُكْم، َوِلَكْي َتُكوَن َمَخاَفُتُه َأَماَم ُوُجوِهُكْم َحتى َال ُتْخِطُئوا

 َباِب َحْيُث َكاَن اهللاُ الض. "  

وده شيء مفهوم على ضوء إنهم . احنا مش عايزين نطلع الجبل، احنا خايفين الشعب قال لموسى، اتكلم معاه انت،يعني 
فلقينا إن الرب . كان فيه انفصال بين اهللا في قداسته، واإلنسان في خطيته، وشعبه في خطيته. خطاة وهايقفوا قدام اهللا القدوس

بيتقدم هللا بالنيابة عن شعبه، موسى كان هو اللي . ، وسيط بين اهللا والشعب)وده اللي أقصده بوساطة بشرية( موسى وسيطأقام 
  . هو ده عمل النبي. وهو اللي بيكلم الشعب بالنيابة عن اهللا

 ألف أسرة ٦٠٠مشيئته للـ ازاي الرب هايعلن . مَثَلة في المكانأسرة مُ  ٦٠٠,٠٠٠فيه حوالي تخيلوا المشهد، عند سفح الجبل، 
لكن كان بيكلم . دي لكل واحد نفس الحلم، أو نفس الرؤيا؟ طبًعا ألع كل رأس لكل أسرة فيهم؟ وال هاي هل هايتكلم مالموجودين؟ 

  . موسى، وموسى كان ينقل كالمه لشعبه

كان بيكلم هي دي الفكرة إن اهللا . يق شخصاهللا بيتكلم مع شعبه عن طر . شوفه في باقي كلمة اهللانوهو ده نموذج النبوة اللي ها
فاللي هانشوفه في المرات الجاية، األسفار اللي سيبناها في . ةبشري وساطةتواصل إلهي عن طريق . الشعب عن طريق شخص

  . هي دي النبوة. اتبقى أغلبها لألنبياء، اللي وظيفتهم هي إنهم يكلموا الشعب بالنيابة عن اهللاهالعهد القديم، 

عايزين نشوف حياته . لكو النبي إيليا معايز أقد. ١٧ما عرفنا األساس اللي هانبني عليه قرايتنا، تعالوا نروح ملوك األول بعد 
وبعد ما نشوف كل صفة منهم، هانقف . خصائص للنبي ٤شوف نها. بصوا هانعمل إيه. كنموذج لكل األنبياء اللي بعد كده

في حياتهم ا مكان األنبياء دول، ونشوف هم حاسيين إيه، ونشوف الحقائق اللي شوية، ونحاول على قد ما نقدر، نحط نفسن
  . عد كل واحدة من الصفات دي، هانقف شوية ونشوف عالقتها بينافب. دول في حياتنا احنا
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شوف عايزين ن. ٢٩: ١٦، لكن تعالوا األول نروح ملوك األول ١٧أنا عارف إني قلتلكو نروح للملوك األول . تعالوا نبتدي
  . الخلفية اللي قبل ما نشوف إيليا، عايزين نشوف المناخ اللي كان فيه إيليا

ْخآُب ْبُن َوَأْخآُب ْبُن ُعْمِري َمَلَك َعَلى ِإْسَراِئيَل ِفي السَنِة الثاِمَنِة َوالثَالِثيَن آلَسا َمِلِك َيُهوَذا، َوَمَلَك أَ ٢٩"، ٢٩: ١٦ملوك األول 
. احنا هنا شايفين التقسيم اللي حصل؛ المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية" .ِإْسَراِئيَل ِفي الساِمَرِة اْثَنتَْيِن َوِعْشِريَن َسَنةً ُعْمِري َعَلى 

وهو ده اللي هانركز . ملك إسرائيل، ودي المملكة الشمالية َأْخآُب ْبُن ُعْمِريو . عندنا آسا ملك يهوذا، ودي المملكة الجنوبية
  . أكتر؛ أخاب عليه

َوَكَأنُه َكاَن َأْمًرا َزِهيًدا ٣١. َوَعِمَل َأْخآُب ْبُن ُعْمِري الشر ِفي َعْيَنِي الرب َأْكَثَر ِمْن َجِميِع الِذيَن َقْبَلهُ ٣٠"، ٣٠مكتوب في عدد 
يُدوِنييَن اْمَرَأًة، َوَعَبَد اْلَبْعَل َوَسَجَد َلهُ  ُسُلوُكُه ِفي َخَطاَيا َيُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط، َحتى اتَخَذ ِإيَزاَبَل اْبَنةَ  يعني أخاب كان " .َأْثَبَعَل َمِلِك الص

. ا عبادة البعلوخصوصً  شرير من األول، لكن زودها واتجوز إيزابل، وده اختيار سيء، فأخدته وغرقته أكتر في الخطية
  " .ِفي َبْيِت اْلَبْعِل الِذي َبَناُه ِفي الساِمَرةِ َوَأَقاَم َمْذَبًحا ِلْلَبْعِل ٣٢: "٣٢مكتوب في عدد 

يعني لو عايز المطر ينزل . عند الكنعانيين، إله الخصوبةالمطر إله البعل كان . عايز أقول لكو شوية معلومات عن البعل
  . أخاب قاد شعب الرب لعبادة البعل. على أرضك، وعايزها تطلع ثمر، تعبد البعل

َوَزاَد َأْخآُب ِفي اْلَعَمِل ِإلَغاَظِة " ده نوع تاني من األوثان،" َوَعِمَل َأْخآُب َسَواِرَي،٣٣: "٣٣أكتر، مكتوب في عدد بس الدنيا خربت 
  . تعليق سيء جًدا يتقال على حياة حدده " .الرب ِإلِه ِإْسَراِئيَل َأْكَثَر ِمْن َجِميِع ُمُلوِك ِإْسَراِئيَل الِذيَن َكاُنوا َقْبَلهُ 

َحي «: َوَقاَل ِإيِليا التْشِبي ِمْن ُمْسَتْوِطِني ِجْلَعاَد َألْخآبَ ١"، ١: ١٧تعالوا نروح الملوك األول . هو ده الموقف اللي ظهر فيه إليليا
  " .»السِنيَن ِإال ِعْنَد َقْوِلي ُهَو الرب ِإلُه ِإْسَراِئيَل الِذي َوَقْفُت َأَماَمُه، ِإنُه َال َيُكوُن َطل َوَال َمَطٌر ِفي هِذهِ 

معنى . في الوقت اللي كان فيه شعب الرب بيعبد البعل، إله المطر عند الكنعانيينإيليا ظهر في المشهد . شويةهنا تعالوا نفكر 
هاتقعدوا كام . هاوريكو مين هو اهللا"فإيليا جه لناس بيعبدوا إله المطر وجه يقول لهم . والبعل مش اهللا" الرب هو اهللا،: "اسم إيليا

. سنة من غير مطر، ومهما صليتوا للبعل أو عبدتوه، لغاية ما أنا، المتكلم باسم اهللا، أديكو كلمة اهللا وأقول إنه هاييجي المطر
   ".هاتشوفوا مين هو اهللا

اْنَطِلْق ِمْن ُهَنا َواتِجْه َنْحَو «٣: َوَكاَن َكَالُم الرب َلُه َقاِئالً ٢: "مكتوب. الموقف هنا بقى مليان إثارة، اسمعوا اللي حصل بعد كده
 ، ِذي ُهَو ُمَقاِبُل اُألْرُدنْهرِ ٤اْلَمْشِرِق، َواْخَتِبْئ ِعْنَد َنْهِر َكِريَث الَق َفاْنَطلَ ٥. »َوَقْد َأَمْرُت اْلِغْرَباَن َأْن َتُعوَلَك ُهَناكَ . َفَتْشَرَب ِمَن الن
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 ِذي ُهَو ُمَقاِبُل اُألْرُدنَوَذَهَب َفَأَقاَم ِعْنَد َنْهِر َكِريَث ال ، بَوَكاَنِت اْلِغْرَباُن تَْأِتي ِإَلْيِه ِبُخْبٍز َوَلْحٍم َصَباًحا، ٦. َوَعِمَل َحَسَب َكَالِم الر
َماِن َأن النْهَر َيِبَس، َألنُه َلْم َيُكْن َمَطٌر ِفي اَألْرضِ َوَكاَن بَ ٧. َوِبُخْبٍز َوَلْحٍم َمَساًء، َوَكاَن َيْشَرُب ِمَن النْهرِ  ٍة ِمَن الزْعَد ُمد. "  

يا إيليا، عندنا "ول له، لة بتاعته، كنت متوقع إن الرب يقظهر إيليا وقال الرساالحاجة اللي لفتت انتباهي هنا هو إن بعد ما 
. قول لفالن كذا، وروح قول لفالن كذا. ي كل مكان، هاخليك تقابل ناس كتيرف حاجات كتير نعملها، الخطية وعبادة األوثان

فيه أصحاب  حد، مافيهوش حاجة، مش هايبقى ليك عايزك تروح مكان مافيهوش. هدعايزك تبعد عن المش"لكن اهللا قال إليليا، 
، وهاتتعلم تعتمد. غير شوية غربان هايجيبولك األكل الصبح والليل وتثق في ، علي  ويكون طعامك وشبعك في."   

في كل األنبياء اللي هانشوفهم، بنالقي أوقات الرب بيعزلهم فيها . كانوا عايشين في محضر اهللاأول صفة لألنبياء دول، إنهم 
هنا الرب بيشكل إيليا في . وقت لوحدهم مع الرب. بيبقاش فيها غير هم والرب، وشركة شخصية مع بعضامعلى جنب، 

هم، وكل حاجة هايقولها أو هايروح بعد شوية للناس ويبقى ممثل اهللا قدامالوحدة، وده شيء منطقي، ألن إيليا، بصفته نبي، 
  . هايعملها الزم تكون متأسسة على عالقة شخصية لصيقة مع الرب

أي حاجة بتبقى مبنية على العالقة مع الرب، . هي عالقتهم الشخصية مع اهللاهاقول لكو حاجة، أهم حاجة في حياة األنبياء 
ُيَكلُم "القي عبارات في الكتاب المقدس، زي اللي شفناها عن موسى، اللي بتقول اعشان كده ب. أي حاجة هايقولوها، أو يعملوها

ده كان شيء أساسي للنبي عشان يكون  !يا سالم على صورة العالقة دي." َصاِحَبهُ  الرب ُموَسى َوْجًها ِلَوْجٍه، َكَما ُيَكلُم الرُجلُ 
وده معناه إن أهم وقت في حياة النبي هو الوقت  .كان الزم يعيش مع الرب ،ممثل عن كلمة اهللا، ومحضر اهللا قدام الشعب

من غير ما يكون فيه أي حد ع اهللا، اللي يكون فيه لوحده مع اهللا وماحدش شايفه فيه، اللي كان بيختبر فيه الشركة اللصيقة م
ن هايبقى كان النبي محتاج حميمية مع اهللا، ألنه لما كان ييجي وقت يخرج فيه للناس، كا. هو ده مفتاح كل شيء. تاني معاهم

  . كان بيقول لهم رسالة مش هاتعجبهم برضه لوحده، ألنه غالًبا

كانوا عايشين في . اهاهللا بيشكل النبي في وقته لوحده مع. ده أهم شيء. الوحدة مع الربوقت يتعلموا يالقوا القوة في الزم كان 
  . حضر الربم

إنه يعلن كلمة ودي كانت نتيجة الحياة مع الرب، وفي الحقيقة أهم وظيفة ومسئولية للنبي هي . كانوا بيعلنوا كلمة الربثانًيا، 
مركز كل حاجة في حياة النبي هو . لم، لما يعلن كلمة الربيبقى نبي لما يتكلنبي ا. النبي مايبقاش نبي لو فضل ساكت. الرب

  . كلمة اهللا، يبقى في المكان اللي كلمة اهللا تقول له يكون فيه، ويقول اللي كلمة اهللا تقول له يقوله

لكلمة اهللا في أول مرة نشوف حطوا دايرة على كل مرة نالقي فيها ِذكر . بداية حياة إيليا، ونشوف ١٧رجع لملوك األول نتعالوا 
وهانقول بعد شوية إنه لما " ،َال َيُكوُن َطل َوَال َمَطٌر ِفي هِذِه السِنيَن ِإال ِعْنَد َقْوِلي”، ١: ١٧مكتوب في ملوك األول . فيها إيليا
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وبعدين . حط ديرة أو خط تحتها" ،َكَالُم الرب َلهُ َوَكاَن ٢"، ٢تعالوا بعد كده لعدد . يتكلم النبي بكلمة اهللا، فكلمته بتساوي كلمة اهللا
ُقِم «٩: َوَكاَن َلُه َكَالُم الرب َقاِئالً ٨"، ٨ومكتوب في عدد . حط خط أو دايرة هنا" ،َفاْنَطَلَق َوَعِمَل َحَسَب َكَالِم الرب ٥"، ٥عدد 

كان ده وقت جفاف، فراح ِصرفة، وهناك، بحسب كلمة اهللا، كان فيه . رفةبنشوف هنا إن كلمة اهللا قادته لصِ " ،اْذَهْب ِإَلى ِصْرَفةَ 
ْيِت َلْم َيْنُقْص، َحَسَب َقْوِل الرب ١٦"، ١٦: ١٧أرملة وابنها بيعولوه، ومكتوب في ملوك األول  ِقيِق َلْم َيْفُرْغ، َوُكوُز الزاُر الدُكو

  " .الِذي َتَكلَم ِبِه َعْن َيِد ِإيِليا

فراح له إيليا، وأقامه من الموت بكلمة . زء األخير من األصحاح، ابن األرملة اللي كان إيليا عايش عندهم، ماتجن في الوبعدي
ولما ." هَذا اْلَوْقَت َعِلْمُت َأنَك َرُجُل اِهللا، َوَأن َكَالَم الرب ِفي َفِمَك َحق "، ٢٤: ١٧اسمعوا األرملة بتقول إيه في ملوك األول . اهللا

: َوَبْعَد َأياٍم َكِثيَرٍة َكاَن َكَالُم الرب ِإَلى ِإيِليا ِفي السَنِة الثاِلَثِة َقاِئالً ١: "بيقول ١: ١٨نروح لألصحاح اللي بعده، ملوك األول 
  " .»اْذَهْب َوَتَراَء َألْخآَب َفُأْعِطَي َمَطًرا َعَلى َوْجِه اَألْرضِ «

الجملة الثابتة اللي هانشوفها في المرات . بُيقاد بالكلمة، وبعدين لما يخرج للشعب بيعلن كلمة اهللاي إنه اللي بنشوفه في حياة النب
وبعدها يتكلم، وهايتكلم بسلطان الرب نفسه، بالنيابة عن الرب، ويعلن كلمة ." هكذا يقول الرب: "الجاية على لسان األنبياء هي

  . لى قوة الربمعتمد بالكامل عالرب، وده معناه إنه كان 

انتو بتعتمدوا بالكامل على الرب . تمدين على قوتكوعلما تخرجوا وتنشروا كلمة اهللا، انتو مش خارجين محاجة،  خليكو عارفين
أو تكلم الشعب، وماعندكش غير كلمة اهللا، فانت معتمد على كلمة اهللا وقوته، وده اللي لما تخرج وتروح للملك، . وكلمته

  . عايز أقرالكو الجزء ده من القصة، وهانشوف فيه قوة كلمة اهللا. ١٨بنشوفه في ملوك األول 

، ١٧: ١٨وك األول مل. اسمعوا اللي حصل. إيليا هنا هايقابل أخاب ملك إسرائيل. ١٧: ١٨تعالوا نبدأ من الملوك األول 
وكأن إيليا كان معروف إنه بينكد . باحب قوي الكالم ده" »َأَأْنَت ُهَو ُمَكدُر ِإْسَراِئيَل؟«: َوَلما َرَأى َأْخآُب ِإيِليا َقاَل َلُه َأْخآبُ ١٧"

زي ما فيه ناس وشك، وكأنهم بيقولوا له، مش عايزين نشوف . على عبدة األوثان، كان عامل مشاكل لقوى الظالم في إسرائيل
فيه كالم جميل في العدد ده، لكن . أيوة، فيه ناس عاملين مشاكل إلبليس. مش عايزين نشوف إعالنات للكنيسة دي هنا: بتقول

  . ناش وقتدلألسف ماعن

َفاآلَن َأْرِسْل َواْجَمْع ِإَلي ١٩. َلْم ُأَكدْر ِإْسَراِئيَل، َبْل َأْنَت َوَبْيُت َأِبيَك ِبَتْرِكُكْم َوَصاَيا الرب َوِبَسْيِرَك َوَراَء اْلَبْعِليمِ «: َفَقالَ ١٨: "١٨عدد 
  ".»ِة َواْلَخْمِسيَن، َوَأْنِبَياَء السَواِري َأْرَبَع اْلِمَئِة الِذيَن َيْأُكُلوَن َعَلى َماِئَدِة ِإيَزاَبلَ ُكل ِإْسَراِئيَل ِإَلى َجَبِل اْلَكْرَمِل، َوَأْنِبَياَء اْلَبْعِل َأْرَبَع اْلِمئَ 

ده غير إن كل شعب إسرائيل واقف ! مفيش تساوي خالص. واحد ٨٥٠مع  مبارزةو اللي بيحسب معانا يالقي إيليا طلب تحدي 
َحتى َمَتى َتْعُرُجوَن َبْيَن اْلِفْرَقتَْيِن؟ ِإْن َكاَن الرب ُهَو اَهللا َفاتِبُعوُه، َوإِْن َكاَن اْلَبْعُل «: َلى َجِميِع الشْعِب َوَقالَ َفَتَقدَم ِإيِليا إِ ٢١". يتفرج
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َأَنا َبِقيُت َنِبيا ِللرب َوْحِدي، َوَأْنِبَياُء اْلَبْعِل َأْرَبُع ِمَئٍة «: ُثم َقاَل ِإيِليا ِللشْعبِ ٢٢" .صمت تام" .َفَلْم ُيِجْبُه الشْعُب ِبَكِلَمةٍ . »َفاتِبُعوهُ 
َوَأَنا ُأَقرُب . َولِكْن َال َيَضُعوا َناًراَفْلُيْعُطوَنا َثْوَرْيِن، َفَيْختَاُروا ألَْنُفِسِهْم َثْوًرا َواِحًدا َوُيَقطُعوُه َوَيَضُعوُه َعَلى اْلَحَطِب، ٢٣. َوَخْمُسوَن َرُجالً 

َواِإللُه الِذي ُيِجيُب ِبَناٍر . ُثم َتْدُعوَن ِباْسِم آِلَهِتُكْم َوَأَنا َأْدُعو ِباْسِم الرب ٢٤. الثْوَر اآلَخَر َوَأْجَعُلُه َعَلى اْلَحَطِب، َولِكْن َال َأَضُع َناًرا
  ." اتفقنا"بمعنى، " .»اْلَكَالُم َحَسنٌ «: يُع الشْعِب َوَقاُلواَفَأَجاَب َجمِ . »َفُهَو اهللاُ 

احنا االتنين هانصلي ونطلب نار من السما، . كان فيه تور على المذبح ده وتور على المذبح التاني. بصوا اللي حصل
  . واللي هايتسجيب بنار يبقى هو اهللا. ونشوف مين اللي هايستجيب

ُبوا َأوًال، َألنُكْم َأْنُتُم اَألْكَثُر، َواْدُعوا ِباْسِم آِلَهِتُكمْ «: ِبَياِء اْلَبْعلِ َفَقاَل ِإيِليا ألَنْ ٢٥" َولِكْن َال َتَضُعوا اْخَتاُروا ألَْنُفِسُكْم َثْوًرا َواِحًدا َوَقر ،
َباِح ِإَلى الظْهِر َقاِئلِ ٢٦. »َناًرا ُبوُه، َوَدَعْوا ِباْسِم اْلَبْعِل ِمَن الص ِذي ُأْعِطَي َلُهْم َوَقرْوَر الَفَلْم َيُكْن . »َيا َبْعُل َأِجْبَنا«: ينَ َفَأَخُذوا الث

! اْدُعوا ِبَصْوٍت َعال َألنُه ِإلهٌ «: َد الظْهِر َسِخَر ِبِهْم ِإيِليا َوَقالَ َوِعنْ ٢٧. َوَكاُنوا َيْرُقُصوَن َحْوَل اْلَمْذَبِح الِذي ُعِملَ . َصْوٌت َوَال ُمِجيبٌ 
  . ده المكتوب هنا. يمكن إلهكو سكران: عارفين معنى الكالم ده إيه؟ معناه" ،َلَعلُه ُمْسَتْغِرٌق َأْو ِفي َخْلَوةٍ 

َفَصَرُخوا ِبَصْوٍت َعال، َوَتَقطُعوا َحَسَب ”. اسمعوا الكالم الجاي" »!َأْو َلَعلُه َناِئٌم َفَيتََنبهَ ! َأْو ِفي َسَفرٍ َلَعلُه ُمْسَتْغِرٌق َأْو ِفي َخْلَوٍة "
َماِح َحتى َساَل ِمْنُهُم الدمُ  ُيوِف َوالرْقِدَمِة،٢٩. َعاَدِتِهْم ِبالسُأوا ِإَلى ِحيِن ِإْصَعاِد التْهُر، َوتََنبا َجاَز الظَوَلْم َيُكْن َصْوٌت َوَال ُمِجيٌب  َوَلم

الصالة مالهاش قوة، هم بيصلوا زي المجانين ومفيش . الصالة مالهاش قوة. ١٨وده الدرس اللي في الملوك األول " َوَال ُمْصٍغ،
ن الهندوس بيصلوا، المسلمي. كل الناس بتصلي. فكروا في الكالم ده. اللي بنصلي له هو المهمالشخص حاجة حصلت، ألن 

هو الصالة بس،  كان هدفنالو ! وٕايه يعني لما تصلي. في الكونجرس بيصلوا .بيصلوا، بتوع الديانة األرواحية في أفريقيا بيصلوا
  . المهم بتصلي لمين. كنا هانبقى زي الناس التانيين

َم َمْذَبَح الرب اْلُمْنَهِدمَ . َفَتَقدَم َجِميُع الشْعِب ِإَلْيهِ . »تََقدُموا ِإَلي «: َقاَل ِإيِليا ِلَجِميِع الشْعبِ ٣٠"، ٣٠: ١٨الملوك األول  ٣١. َفَرم ُثم
 بِذي َكاَن َكَالُم الرا اْثَنْي َعَشَر َحَجًرا، ِبَعَدِد َأْسَباِط َبِني َيْعُقوَب، الَوَبَنى اْلِحَجاَرَة ٣٢» ِإْسَراِئيَل َيُكوُن اْسُمكَ «: ِإَلْيِه َقاِئالً  َأَخَذ ِإيِلي

، َوَعِمَل َقَناًة َحْوَل اْلَمْذَبِح َتَسُع َكْيَلتَْيِن ِمَن اْلَبْزرِ  بْوَر َوَوَضَعُه َعَلى اْلَحَطِب، َوَقالَ ٣٣. َمْذَبًحا ِباْسِم الرَع الثَب اْلَحَطَب َوَقطَرت ُثم :
َفَجَرى اْلَماُء ٣٥. َفَثلُثوا» َثلُثوا«: َوَقالَ . َفثَنْوا» ثَنوا«: ُثم َقالَ ٣٤. »اْمُألوا َأْرَبَع َجراٍت َماًء َوُصبوا َعَلى اْلُمْحَرَقِة َوَعَلى اْلَحَطبِ «

َأيَها الرب ِإلُه ِإْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق «: َعاِد التْقِدَمِة َأن ِإيِليا النِبي تََقدَم َوَقالَ َوَكاَن ِعْنَد ِإصْ ٣٦. َحْوَل اْلَمْذَبِح َواْمَتَألِت اْلَقَناُة َأْيًضا َماءً 
اْسَتِجْبِني َيا َرب اْسَتِجْبِني، ٣٧. اُألُمورِ ُت ُكل هِذِه َوإِْسَراِئيَل، ِلُيْعَلِم اْلَيْوَم َأنَك َأْنَت اُهللا ِفي ِإْسَراِئيَل، َوَأني َأَنا َعْبُدَك، َوِبَأْمِرَك َقْد َفَعلْ 

ْلَت ُقُلوَبُهْم ُرُجوًعا َك َأْنَت َحواِإللُه، َوَأن بَك َأْنَت الرْعُب َأنَوَأَكَلِت اْلُمْحَرَقَة َواْلَحَطَب َواْلِحَجاَرَة ٣٨. »ِلَيْعَلَم هَذا الش بَفَسَقَطْت َناُر الر
ا َرَأى َجِميُع الشْعِب ذِلَك َسَقُطوا َعَلى ُوُجوِهِهْم َوَقاُلوا٣٩. َحَسِت اْلِمَياَه الِتي ِفي اْلَقَناةِ َوالتَراَب، َولَ  ُهَو اهللاُ «: َفَلم بُهَو ! الر بالر

  " .»!اهللاُ 
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شعب الرب اللي قدام ماحدش يقدر يقف . باهللا مالهاش حدودليهم عالقة في الناس اللي اللي الصالة مالهاش قوة، لكن القوة 
  . ماحدش يقدر. معاهم كلمة الرب

وفهم، إيليا وكل األنبياء اللي هانش. اهللا للمهمة اللي بعتهم فيهامكرسين بالكامل ومش بس معتمدين على قوة اهللا، لكن كمان 
كانوا عايزين مجد الرب، ." الرب هو اهللا": وٕايه هو الهدف، إن الناس يسجدوا ويقولوا." اعبدوه. الرب هو اهللا"كلهم بيقولوا، 

  . عشان يعلنوا مجد الرببحياتهم يضحوا بحياتهم عشان يعلنوا مجد الرب، مستعدين يخاطروا مستعدين وكانوا 

إعالن ؟ كاهن ٨٥٠ضد بيقف إيه رأيكو في واحد . على مقاس اهللا كانوا بياخدوا مخاطرات كبيرة، الناس دول ةمهم حاجة فيه
كانوا بياخدوا مخاطرات . لكن األنبياء بيخاطروا. مجد الرب مش مهمة سهلة وانت شايف إن كل الناس حواليك ُبعاد عن الرب

  . عين نتايج على مقاس اهللاقوكانوا متو ، على مقاس اهللا

َفَأْمَسُكوُهْم، . »َأْمِسُكوا َأْنِبَياَء اْلَبْعِل َوَال ُيْفِلْت ِمْنُهْم َرُجلٌ «: َفَقاَل َلُهْم ِإيِليا٤٠"، ٤٠: ١٨الملوك األول . حصل بعد كدهاللي اسمعوا 
ْل َواْشَرْب، اْصَعْد كُ «: َوَقاَل ِإيِليا َألْخآبَ ٤١: "٤١ه إيليا في عدد لاسمعوا اللي عم" .َفَنَزَل ِبِهْم ِإيِليا ِإَلى َنْهِر ِقيُشوَن َوَذَبَحُهْم ُهَناكَ 

مفيش أي إشارة لمطر لكن إيليا . ، وده هانشوفه بعد شويةمفيش أي إشارة لمطر. تعالوا نقف هنا شوية" .»َألنُه ِحس َدِوي َمَطرٍ 
  ." ِحس َدِوي َمَطرٍ ”راح ألخاب وقال له، 

: َوَقاَل ِلُغَالِمهِ ٤٣. َوْجَهُه َبْيَن ُرْكَبتَْيهِ  َفَصِعَد َأْخآُب ِلَيْأُكَل َوَيْشَرَب، َوَأما ِإيِليا َفَصِعَد ِإَلى َرْأِس اْلَكْرَمِل َوَخر ِإَلى اَألْرِض، َوَجَعلَ ٤٢"
ُهَوَذا «: َوِفي اْلَمرِة الساِبَعِة َقالَ ٤٤. َسْبَع َمراتٍ » اْرجعْ «: َفَقالَ . »ْيءٌ َلْيَس شَ «: َفَصِعَد َوَتَطلَع َوَقالَ . »اْصَعْد َتَطلْع َنْحَو اْلَبْحرِ «

فهمتوا اللي " .»اْشُدْد َواْنِزْل ِلَئال َيْمَنَعَك اْلَمَطرُ : اْصَعْد ُقْل َألْخآبَ «: َفَقالَ . »َغْيَمٌة َصِغيَرٌة َقْدُر َكف ِإْنَساٍن َصاِعَدٌة ِمَن اْلَبْحرِ 
. حقق يا رب كلمتك: "فصلى." المطر جاي"إيليا سجد وصلى، بس مفيش إشارة إن فيه مطر جاي، لكن الرب قال حصل؟ 

  . وقعد يلح في الصالة لغاية ما المطر جه." إظِهر مجدك

يِح، َوَكاَن َمَطٌر ٤٥"، ٤٥: ١٨كده، مكتوب في الملوك األول وبعد  ْت ِمَن اْلَغْيِم َوالرَماَء اْسَودالس َوَكاَن ِمْن ُهَنا ِإَلى ُهَنا َأن
ِإَلى َوَكاَنْت َيُد الرب َعَلى ِإيِليا، َفَشد َحْقَوْيِه َوَرَكَض َأَماَم َأْخآَب َحتى َتِجيَء ٤٦. َفَرِكَب َأْخآُب َوَمَضى ِإَلى َيْزَرِعيلَ . َعِظيمٌ 

  . جري بسرعة وعدا أخاب بقوة الرب اللي جواه. يعني أخاب كان راكب عربيته ولقا إيليا جاي بيجري جنبه زي البرق" .َيْزَرِعيلَ 

 األنبياء كانوا بياخدوا مخاطرات على مقاس اهللا، وتوقعوا نتايج على مقاس اهللا، ألنهم كانوا مؤمنين بقوة اهللا، وكانوا مكرسين
كانوا بيشوفوا لمحات . كانوا بيشوفوا لمحات مجد اهللا. هما كانت هاتكلفهممعتهم فيها اهللا، وأعلنوا كلمة اهللا بجراءة، للمهمة اللي ب

  . مجد اهللا
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َوَأْخَبَر َأْخآُب ِإيَزاَبَل ِبُكل َما َعِمَل ِإيِليا، َوَكْيَف ١"، ١: ١٩الملوك األول . تعالوا نقراه سوا. أصحاح شيق جًدا ١٩الملوك األول 
ِس هَكَذا َتْفَعُل اآلِلَهُة َوهَكَذا َتِزيُد، ِإْن َلْم َأْجَعْل َنْفَسَك َكَنفْ «: َفَأْرَسَلْت ِإيَزاَبُل َرُسوًال ِإَلى ِإيِليا تَُقولُ ٢. َأنُه َقَتَل َجِميَع األَْنِبَياِء ِبالسْيفِ 

َفَلما َرَأى ذِلَك َقاَم َوَمَضى ٣. "يعني إيزابل استحلفت له وبعتت قالت له إنها هاتقتله بكرة" .»َواِحٍد ِمْنُهْم ِفي َنْحِو هَذا اْلَوْقِت َغًدا
يِة َمِسيَرَة َيْوٍم، َحتى َأَتى َوَجَلَس َتْحَت َرَتَمٍة ثُم َساَر فِ ٤. َألْجِل َنْفِسِه، َوَأَتى ِإَلى ِبْئِر َسْبٍع الِتي ِلَيُهوَذا َوَتَرَك ُغَالَمُه ُهَناكَ  ي اْلَبر

  " .»ُخْذ َنْفِسي ألَني َلْسُت َخْيًرا ِمْن آَباِئي. َقْد َكَفى اآلَن َيا َرب «: َوَطَلَب اْلَمْوَت ِلَنْفِسِه، َوَقالَ 

الواحد يتوقع إنه طاير في السما من الثقة اللي عنده . ده إيليا لسة شايف انتصار عظيم، وشاف مجد اهللاإيه اللي بيحصل ده؟ 
وقعد تحت شجرة في الصحرا . الحكاية كلها ماأخدتش أكتر من رسالة واحدة من إيزابل، وخاف على نفسه وهرب. في اهللا

  . وطلب الموت

وعلى الخدمة، بابص على نفسي  لكن عشان أبقى أمين معاكو، لما" ازاي إيليا يعمل كده؟"الواحد لما يقرا الكالم ده يقول، 
أحياًنا كتير، وسط ما . وانا في قمة حاالتي وخدمتي، باالقي نفسي ُمعَرض لهجوم العدو بطرق جديدة تماًمابافتكر إني كتير، 

  . بنشوف اهللا بيتحرك وسطينا بمنتهى القوة، بنبقى معرضين للهجوم، وده اللي بيعجبني في اللي حصل بعد كده

َتَمةِ ٥"، ٥: ١٩الملوك األول  مكتوب في ُه َوَقالَ . َواْضَطَجَع َوَناَم َتْحَت الرَع َوإَِذا َكْعَكُة ٦. »ُقْم َوُكلْ «: َوإَِذا ِبَمَالٍك َقْد َمسَفَتَطل
ُقْم َوُكْل، َألن اْلَمَساَفَة «: ب ثَاِنَيًة َفَمسُه َوَقالَ ُثم َعاَد َمَالُك الر ٧. َرْضٍف َوُكوُز َماٍء ِعْنَد َرْأِسِه، َفَأَكَل َوَشِرَب ُثم َرَجَع َفاْضَطَجعَ 

َوَدَخَل ُهَناَك اْلُمَغاَرَة ٩ُحوِريَب،  َفَقاَم َوَأَكَل َوَشِرَب، َوَساَر ِبُقوِة ِتْلَك اَألْكَلِة َأْرَبِعيَن َنَهاًرا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة ِإَلى َجَبِل اهللاِ ٨. »َكِثيَرٌة َعَلْيكَ 
  " »َما َلَك هُهَنا َيا ِإيِليا؟«: َوَكاَن َكَالُم الرب ِإَلْيِه َيُقولُ  .َوَباَت ِفيَها

ده كان بيجري من الخوف، كان . ماكانتش هنا كلمة اهللا هي اللي بتحركه. إيليا هنا كان هربان من ربنا. باحب قوي الكالم ده
  . األنبياء اختبروا نعمة اهللا بطريقة مايستاهلوهاش. القي إن الرب لسة معاهلكن بن." أنا عايز أموت"ُيعتََبر بيعيط على نفسه، 

شعبه، حتى إن كانوا هم مش أمناء؟ الرب أمين مع يا أخوة، مش برضو حاجة تفرح إن . عايزكو تفكروا في الكالم ده شوية
م الرب يبقى هربان منه، الرب هو اللي بيجري وراه وينحني عشان يخدمه، حتى إن دمش برضو حاجة تفرح إنه حتى لما خا

   .ي من غير استحقاقمة، النعمة اللعهي دي النكان متمرد؟ 

َقْد ِغْرُت َغْيَرًة ِللرب ِإلِه اْلُجُنوِد، َألن َبِني «: َفَقالَ ١٠"، ١٠: ١٩اسمعوا إيليا قال إيه في الملوك األول . بصوا حصل إيه بعد كده
: َفَقالَ ١١. »ُهْم َيْطُلُبوَن َنْفِسي ِلَيْأُخُذوَهاِإْسَراِئيَل َقْد َتَرُكوا َعْهَدَك، َوَنَقُضوا َمَذاِبَحَك، َوَقَتُلوا َأْنِبَياَءَك ِبالسْيِف، َفَبِقيُت َأَنا َوْحِدي، وَ 

، َولَ . »ْج َوِقْف َعَلى اْلَجَبِل َأَماَم الرب اْخرُ « بُخوَر َأَماَم الر َرِت الصِت اْلِجَباَل َوَكسَعاِبٌر َوِريٌح َعِظيَمٌة َوَشِديَدٌة َقْد َشق بْم َوإَِذا ِبالر
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يحِ  ِفي الر بَيُكِن الر . بيِح َزْلَزَلٌة، َوَلْم َيُكِن الر ْلَزَلةِ  َوَبْعَد الر ارِ ١٢. ِفي الزِفي الن بْلَزَلِة َناٌر، َوَلْم َيُكِن الر اِر . َوَبْعَد الزَوَبْعَد الن
  ." َفَلما َسِمَع ِإيِليا َلف َوْجَهُه ِبِرَداِئِه َوَخَرَج َوَوَقَف ِفي َباِب اْلُمَغاَرةِ ١٣. َصْوٌت ُمْنَخِفٌض َخِفيفٌ 

بل بيترج وكأن فيه ج، لما كان ال٢٠و ١٩اه في الخروج شفناللي فاكرين . ازاي الرب أعلن مجده. لتعالوا نفكر في اللي حص
محتاج يشوف إيليا لما كان من السما، ومع ذلك،  شفنا نار نازلة ١٨واحنا هنا في ملوك األول زلزال والدخان طالع من الجبل؟ 

األنبياء دول . مجد الرب، الرب ماكانش في الزلزلة، وال في النار، لكن في الهمس الخفيف، صوت اهللا الهاديلمحة من 
  . افوا مجد الرب بطرق ماتوقعوهاشوش، ا نعمة اهللا بطرق مايستحقوهاشاختبرو 

الرب بطرق مايستحقوهاش وشافوا لمحات من مجد . كانوا بيعلنوا كلمة الرب. يشين في محضر الربااألنبياء كانوا عيبقى 
انت مش : الرب قال إليليا. فيه حاجات كتير هنا عايزين نمر عليها بسرعة. كانوا واثقين في وعود الربوأخيًرا، . وماتوقعوهاش

وابتدا الرب يقيم ناس تانيين زي إليشع في آخر أصحاح . مانتاش واحد ال يمكن أستغنى عنه. أنا عندي أنبياء تانيين. لوحدك
وبعدين لما نروح . وبعد كده أخاب بيموت، وعندنا بعد كده باقي الملوك األول. بعد كده فيه حاجات مكتوبة عن أخابو . ١٩

، ١: ٢لكن تعالوا للملوك التاني . عادي يعنيوكأن ده شغله ، بنالقي إيليا بينزل نار على مجموعة من الناس، ١لملوك التاني 
  . لى األرضنهاية حياة إيليا ع. عايز أكمل من هنا

" .ْلَجالِ َوَكاَن ِعْنَد ِإْصَعاِد الرب ِإيِليا ِفي اْلَعاِصَفِة ِإَلى السَماِء، َأن ِإيِليا َوَأِليَشَع َذَهَبا ِمَن اْلجِ ١"، ١: ٢تعالوا نشوف الملوك التاني 
حكاية إن واحد يطلع السما في عاصفة مش حاجة بتحصل كل يوم وهانعرف بعد شوية إن إيليا كان . عايز أقف هنا شوية

فاللي حصل إنه . نك هاتطلع السما في العاصفة، أكيد هايبقى عندك توقع وتلهفإولو انت عارف . عارف إن ده هايحصل
، ٩: ٢تعالوا نروح الملوك التاني . عبروا نهر األردنو ، )بيت إيل وأريحا اللي فيهم أنبياء تانيين(أخد أليشع معاه كام مكان 

. »ِلَيُكْن َنِصيُب اْثَنْيِن ِمْن ُروِحَك َعَلي «: َفَقاَل َأِليَشعُ . »َماَذا َأْفَعُل َلَك َقْبَل َأْن ُأوَخَذ ِمْنَك؟: اْطُلبْ «: َوَلما َعَبَرا َقاَل ِإيِليا ألَِليَشعَ ٩"
وتخيلوا  ١١اسمعوا المكتوب في عدد " .»َفِإْن َرَأْيَتِني ُأوَخُذ ِمْنَك َيُكوُن َلَك َكذِلَك، َوإِال َفَال َيُكونُ . الَ َصعْبَت السؤَ «: َفَقالَ ١٠

. يِليا ِفي اْلَعاِصَفِة ِإَلى السَماءِ َوِفيَما ُهَما َيِسيَراِن َوَيَتَكلَماِن ِإَذا َمْرَكَبٌة ِمْن َناٍر َوَخْيٌل ِمْن َناٍر َفَصَلْت َبْيَنُهَما، َفَصِعَد إِ ١١. "المشهد
  ." َوَلْم َيَرُه َبْعدُ . »َساَنَهاَيا َأِبي، َيا َأِبي، َمْرَكَبَة ِإْسَراِئيَل َوُفرْ «: َوَكاَن َأِليَشُع َيَرى َوُهَو َيْصُرخُ ١٢

ومرة واحد بيتاخد . أو مكان إيليا، أي واحد منهم، مركبات نار وحصنة نار بتفصل بينك وبين صاحبكحط نفسك مكان أليشع، 
  . مشهد عجيب، وكمان كان إيليا عارف إنه هايتاخد للسما، وياخد أحلى رحلة للسما. ويروح

لعالم ده مش وطنه، وٕانه كان كل نبي فيهم عارف إن ا. كل نبيده ينطبق على الموضوع ده ماحصلش مع أي نبي تاني، لكن 
وٕانهم كانوا ." َعَلى اَألْرضِ  ُغَرَباء َوُنَزَالء”بيتكلم عنهم؛ بيقول إنهم كانوا  ١١العبرانيين أصحاح . كان عايش في وطن تاني
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َفهؤَُالِء ُكلُهْم، َمْشُهوًدا َلُهْم ٣٩"، ١١ اسمعوا المكتوب في آخر العبرانيين" .َلْم َيُكِن اْلَعاَلُم ُمْسَتِحقا َلُهمْ "و" ،َيْبَتُغوَن َوَطًنا َأْفَضلَ ”
العهد القديم كرسوا حياتهم، وخاطروا بكل شيء، واجهوا اضطهادات، كل أنبياء . هي دي الفكرة." ِباِإليَماِن، َلْم َيَناُلوا اْلَمْوِعدَ 

لكنهم كانوا كلهم مستنيين، في الواقع كلهم ماتوا وهم . وأخطار، وآالم، وماحدش فيهم أخد اللي اتوعد بيه، اللي اتنبأ بيه
  يين إيه؟ تنمسكانوا . ماكانوش بيبصوا على اللي قبلهم، كانوا مستنيين اللي هاييجي بعدهم. مستنيين

بصوا، هاتالقوا . ١٠هاتالقوا العبرانيين بعديها يعقوب، وبعدها بطرس األولى عدد . ١تعالوا نروح العهد الجديد، بطرس األولى 
لكن . قيال، هوشع، زكريا، عوبديا، يونان، ميخا، لغاية مالخي، كلهم كانوا مستنيينز إن كل األنبياء؛ إيليا، أليشع، إرميا، ح

  ين إيه؟ كانوا مستني

اسمعوا . وازاي الرب خلصهمعن الخالص اللي أخدوه، في الكنيسة ، كان بطرس بيكلم المؤمنين ١٠: ١في بطرس األولى 
َباِحِثيَن َأي َوْقٍت َأْو َما اْلَوْقُت ١١اْلَخَالَص الِذي َفتَش َوَبَحَث َعْنُه َأْنِبَياُء، الِذيَن تََنبُأوا َعِن النْعَمِة الِتي َألْجِلُكْم، ١٠"بيقول إيه، 

الِذيَن ُأْعِلَن َلُهْم َأنُهْم ١٢. َجاِد الِتي َبْعَدَهاالِذي َكاَن َيِدل َعَلْيِه ُروُح اْلَمِسيِح الِذي ِفيِهْم، ِإْذ َسَبَق َفَشِهَد ِباآلَالِم الِتي ِلْلَمِسيِح، َواَألمْ 
وِح اْلُقُدِس اْلُمْرَسِل ِمَن ْل َلَنا َكاُنوا َيْخِدُموَن ِبهِذِه اُألُموِر الِتي ُأْخِبْرُتْم ِبَها َأْنُتُم اآلَن، ِبَواِسَطِة الِذيَن َبشُروُكْم َلْيَس ألَْنُفِسِهْم، بَ  ِفي الر

  " .الِتي َتْشَتِهي اْلَمَالِئَكُة َأْن َتطِلَع َعَلْيَها. السَماءِ 

بطرس بيقول إن األنبياء دول ماكانوش بيخدموا نفسهم، كان بيكلم مؤمنين العهد الجديد وبيقول لهم، ! ده يا سالم على الكالم
األنبياء دول كانوا بيشاوروا . يسوععلى وده بينطبق علينا احنا كمان، بيخدمونا، وبيشاوروا لنا على مين؟ " بيخدموكو انتو،"

قمة النبوة؛ لازاي القصة كلها بتقودنا عايزين يعرفوا  كانوام باصين من السما، على المسيح، وحتى الماليكة، اللي كانوا وكأنه
  . يسوع المسيح

كل األنبياء كانوا بيشاوروا على . قمة النبوة. ١: ١التين، ونروح العبرانيين تعالوا نرجع رس. ١ح العبرانيين أصحاح و تعالوا نر 
لما بنتكلم عن يسوع كنبي، فيه وجهات نظر عن يسوع إنه نبي غير . رس من حاجة هناتعايزين نح. نبي واحد؛ يسوع المسيح

مش ده . على األخص في اإلسالم، المسلمين بيشوفوا إن يسوع نبي، إنه واحد من األنبياء. كتابية، ومش دي اللي باتكلم عنها
. ناسمجموعة من البين تاب المقدس بيقوله لما بيوصف يسوع إنه نبي، ألنه مش واحد كمش هو ده اللي ال. أنا باقولهاللي 

  . لكنه نبي بمعنى معين. هو أعلى من الكل. يسوع متفرد بين الكل

َكلَمَنا ِفي هِذِه اَألياِم اَألِخيَرِة ِفي ٢يَرٍة، َاُهللا، َبْعَد َما َكلَم اآلَباَءِباألَْنِبَياِء َقِديًما، ِبَأْنَواٍع َوُطُرق َكثِ ١"بيقول إيه،  ١: ١اسمعوا العبرانيين 
الِذي، َوُهَو َبَهاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَهِرِه، َوَحاِمٌل ُكل اَألْشَياِء ٣اْبِنِه، الِذي َجَعَلُه َواِرثًا ِلُكل َشْيٍء، الِذي ِبِه َأْيًضا َعِمَل اْلَعاَلِميَن، 

  . كل السنين دي اهللا كان بيتكلم باألنبياء، لكن دلوقتي اتكلم في يسوع. يسوع هو قمة النبوة." ِبَكِلَمِة ُقْدَرِتهِ 
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هو نفسه . في الموضوع ده، على ضوء الصفات اللي قلناها، وبعدين نفكر في المسيحتعالوا نفكر ازاي يسوع هو قمة النبوة؟ 
كان . يسوع هو اهللا. يسوع ماكانش عايش في محضر اهللا زي األنبياء، ماكانش عايش في عالقة لصيقة مع اهللا. محضر اهللا

  ." ُهَو َبَهاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَهِرهِ "، ٣: ١وده المكتوب في عبرانيين . هو اهللا الظاهر لإلنسان

لكن . النبي كان وسيط بين اهللا والناس. ةبشري وساطةطريق  النبوة هي تواصل إلهي عنليه اتكلمنا عن النبوة؟ قلنا فاكرين 
َألنُه ُيوَجُد ِإلٌه َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد َبْيَن اِهللا ٥"بتقول،  ٥: ٢تيموثاوس األولى . يسوع ظهر في المشهد وكان هو الوسيط الكامل

هو محضر اهللا . هو الوسيط الكامل. ر يفهم اإلنسان، وهو اهللا الكامليسوع إنسان كامل، يقد." اِإلْنَساُن َيُسوُع اْلَمِسيحُ : َوالناسِ 
  . في الجسد

وكان فيه شوية ناس . فاصل بين اهللا القدوس واإلنسان الخاطي هفي العهد القديم كان في. وهنا الحقيقة دي بتخاطب حياتنا كلنا
ويسمعوا كلمة ) وحتى ده كان بحذر وفي ظروف معينة( قليلين، زي موسى وٕايليا واألنبياء التانيين، اللي كان ممكن يروحوا هللا

لكن في العهد . م االختيار ويبقى عندهم امتياز الشركة مع اهللاهكانوا ناس قليلين اللي بيقع علي. اهللا وبعدين يعلنوا كلمته للشعب
لى الصليب، وبكده بقى لكل صالح اإلنسان على اهللا، عن طريق موته ع. الجديد، ظهر يسوع في المشهد، وهو الوسيط الكامل

كان قديسين اللي وده البشر، كل راجل وكل ست، يآمن بالمسيح، يتصالح مع اهللا، ويبقى ليه دخول مباشر وعالقة مع اهللا، 
. اختبار الشركة المباشرة مع اهللا في المسيح يسوعياز فينا موجود هنا النهاردة عنده امتكل واحد . العهد القديم مشتاقين يشوفوه

النهاردة، أهم حاجة هي . مفيش حاجة تاني أهم من كده. العالقة الشخصية مع يسوعأهم شيء في الحياة،  معناه، ودهوده 
والشهر  وهاتبقى أهم حاجة بكرة الصبح، واألسبوع الجاي زي دلوقتي،. هي دي أهم حاجة دلوقتي. عالقتك الشخصية بالمسيح

بليون سنة، هايفضل ده أهم شيء في  ٥٠ة الجاية زي دلوقتي، وفي العشر سنين الجايين، وبعد نسوالالجاي زي دلوقتي، 
  . حياتك

العالم اللي . بكل قوتك حعالقتك الشخصية بالمسي احرسوهنا كراعي، عايز أقول لكل أخ وأخت وكل مؤمن موجود النهاردة، 
عالقتك اللصيقة ه، واللي عارفين إنه بقى كله شغل، وحتى الكنيسة اتقلبت شغل، العالم ده يقدر يسرق منك احنا عايشين في

أهم وقت في حياتك هو الوقت اللي ماحدش تاني شايفك فيه، اللي فيه انت واهللا . أوعى تسمح بكده. باهللا وشركتك مع اهللا
وتربيتك لوالدك، وصداقاتك، وزواجك، عالقاتك، عليه اللي هاتتأسس كل شيء، عليه اللي بيطلع  األساسهو ده . لوحدكو
هو أفضل، الوقت معاه أحسن من . عايز أقول لك خلي شبعك في الشركة مع اهللا. الرب ، وقتك معوكل شيء وأسرتك

هو . ضلهو أف. التلفزيون، والبرامج، وأي شيء ممكن تشوفه على اإلنترنت، أو أي أنشطة عمالة تتحدف عليك كل يوم
  . أحسن
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: ١مكتوب في يوحنا . اهللا بصفتهماجاش يتكلم بالنيابة عن اهللا، يسوع اتكلم يسوع . هو كلمة اهللايسوع . يسوع هو محضر اهللا
فيه هنا . وده كالم مهم جًدا، مش بس عشان مين هو يسوع، لكن كمان عشان ده بيمثل لنا إيه في حياتنا. إنه هو الكلمة ١

لو يسوع هو الكلمة، وعايش فيك، وساكن بروحه فيك، فاهم . لكن فكروا. كالم كتير قوي، لكن لألسف ماعندناش وقت كتير
وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم، َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهوًدا"، ٨: ١مكتوب في أعمال معنى كده إيه؟  الر ًة َمَتى َحلالشهود بيعملوا إيه؟ ." َستََناُلوَن ُقو

أل، الشاهد بيتكلم، بيشهد، بيقول، أنا . الواحد مش بيحط شاهد على المنصة ويفضل ساكت. مش بيقول أنا شاهد ويقعد ساكت
  . سمعت كذا شفت كذاـ أنا

الجمال في الموضوع إن لما الروح القدس بيحل على . أنا مش بأقول إن زينا زي إشعياء في العهد القديم، لكن بنفس المعنى
السلطان إننا نخرج للعالم ونتكلم بكلمة اهللا، ونشهد باللي سمعناه واللي  كشعبه، لما الروح القدس بيسكن فينا، بيبقى عندي وعند

مش دي النبوة . أنوار كبيرة ويمشي في الشارع، واللي يقابله يقول له، هاتموت وهاتهلكنى كده الواحد يجيب ومش مع. شفناه
و حد من قرايبنا، أو من أصحابنا ميل في الشغل، ألكن أنا وانت نقدر نروح ألي بيت في المنطقة، أو ألي ز . اللي بنتكلم عنها

أرسل ابنه عشان يموت على الصليب، عشان يكفر عن خطايا شعبه،  رحيم،وعادل و  فيه إله قدوس"أو عيلتنا، وتقول له، 
تتكلم بسلطان إله ب انت، Birminghamتقدر تقول كده ألي حد في برمينجهام ." عشان كل اللي يآمن بيه يتصالح مع اهللا لألبد

  !اتكلم روح،. الكون نفسه، وقدرة اهللا موجودة عشان تخلص اإلنسان

يسوع ." ِإَلى َأْقَصى اَألْرضِ "، ٨: ١فين؟ أعمال . انت عندك قوة تعلن كلمة اهللا، والرب إدانا مهمة نشر كلمته، ونكون شهود 
احنا مش بنيجي االجتماع عشان نسمع اللي هايقولهولنا النبي، وبعدين نرجع األسبوع اللي . وده شيء عظيم. ساكن في شعبه

نروح في كل أل، احنا بنطلع من هنا واحنا أنبياء، وروح اهللا ساكن فينا، وكلمته ساكنة فينا، . نيبعده ونسمع كالم النبي مرة تا
ويا أخوة ويا أخوات، ده يستاهل مننا . ل كلمة اهللا، وننشر اإلنجيلو وألقصى األرض، ونق، Birminghamبرمينجهام مكان في 

، وأماكن صعبة في كل Birminghamبرمينجهام أماكن صعبة في إننا ناخد مخاطرات على مقاس اهللا، ونروح أماكن صعبة، 
  . يسوع هو مجد اهللان يخلينا نوصل إوده . يسوع هو كلمة اهللا. العالم ونعلن كلمته واحنا متوقعين نتايج على مقاس اهللا

احنا . المسيح، ممكن يتقال علينا اللي اتقال عن إيليافي . فكروا كده" .ًدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلبِ َوَرَأْيَنا َمْجَدُه، َمجْ ”، ١٤: ١يوحنا 
وبنعمة المسيح بقى عندنا كمان . عم دياحنا مانستاهلش كل النِ . الرب إدانا خالص مانستحقهوش. أخدنا نعمة مانستحقهاش

  ." يحِ َمْجِد اِهللا ِفي َوْجِه َيُسوَع اْلَمسِ "إن بقى عندنا ، ٤مكتوب في كورنثوس التانية . مجد فوق الخيال

  . وعد اهللا اللي كانوا كلهم بيتكلموا عنه، وهو كمان هو مجد اهللا، هو كلمة اهللا، يسوع هو محضر اهللا
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عشان احنا وهم مع . الرب كان مخطط لنا حاجة أحسن." َلْم َيَناُلوا اْلَمْوِعدَ  ..َفهؤَُالِء ُكلُهْم، ٣٩"مكتوب،  ١١في آخر عبرانيين 
  . نشوف تتميم الموعد بعض

وكلنا مع بعض،  .هم كانوا بيشاوروا على حقيقة هاتحصل، اللي هي يسوع، اللي احنا بنتمتع بيها، اللي كانوا هم بيتكلموا عنها
بيفكرونا، يا أخوة، إن العالم ده مش هانشوف تتميم خالصنا مع بعض، في المسيح، عشان كده الزم نسمع األنبياء دول وهم 

  . وقلوبنا باصة على هناك. بيتنا هناك. احنا مستنيين وطن أفضل؛ وطن سماوي. ناالواليات المتحدة مش وطن. وطننا

مش هاقول لك أنا . المركبة وكده، لما إيليا وأليشع كانوا ماشيين وبعدين جت ٢نبص على اللي حصل في ملوك التاني  تعالوا
  . نار، لكن ُبص معايا وخيولإن هايبقى فيه مركبات نار 

ُثم َال ُأِريُد َأْن َتْجَهُلوا َأيَها اِإلْخَوُة ِمْن ِجَهِة الراِقِديَن، ِلَكْي َال َتْحَزُنوا َكاْلَباِقيَن ١٣. "اسمعوا وتخيلوا المشهد. ٤تسالونيكي األولى 
َفِإنَنا َنُقوُل ١٥. َكذِلَك الراِقُدوَن ِبَيُسوَع، َسُيْحِضُرُهُم اُهللا َأْيًضا َمَعهُ َألنُه ِإْن ُكنا ُنْؤِمُن َأن َيُسوَع َماَت َوَقاَم، فَ ١٤. الِذيَن َال َرَجاَء َلُهمْ 

 باِقِدينَ : َلُكْم هَذا ِبَكِلَمِة الرَال َنْسِبُق الر ، بَنا َنْحُن اَألْحَياَء اْلَباِقيَن ِإَلى َمِجيِء الرّب َنَ◌ْفَسُه ِبُهَتاٍف، بِ ١٦. ِإنالر َصْوِت َرِئيِس َألن
ثُم َنْحُن اَألْحَياَء اْلَباِقيَن َسُنْخَطُف َجِميًعا َمَعُهْم ١٧. َمَالِئَكٍة َوُبوِق اِهللا، َسْوَف َيْنِزُل ِمَن السَماِء َواَألْمَواُت ِفي اْلَمِسيِح َسَيُقوُموَن َأوالً 

وا َبْعُضُكْم َبْعًضا ِبهَذا اْلَكَالمِ ١٨. ُكوُن ُكل ِحيٍن َمَع الرب ِفي السُحِب ِلُمَالَقاِة الرب ِفي اْلَهَواِء، َوهَكَذا نَ  كالم معزي " .ِلذِلَك َعز
  . جًدا

أو  أناهاييجي يوم، ممكن يكون النهاردة، ممكن يكون بكرة، ممكن األسبوع الجاي، وممكن السنة الجاية، ممكن يكون قبل ما 
وهايرجع الرب عشان لكن هاييجي اليوم اللي فيه هايضرب البوق في السما، . نموت، أو بعد ما أنا وانت نموت، مش مهمانت 

خلونا مستنيين . وانت مستنينهاية القصة قربت، خليك عايش مستني، وموت . هايفتدي الخليقة. شعبه فداء كامل وأخيريفتدي 
  . ر مع بعض تتميم خالصنايه في الهواء، ونختبفاليوم اللي هانتخطف 

  


