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اج إلى لم یكن ھناك ثیران كافیة لسحب المحراث، فاألمر یحت
ثور إضافي، ولكن ھذا لم یعق 

الفالح الشاب ألیشع عن االستمرار 
فلقد ربط نفسھ مع . في العمل

الثیران وبذلك عّوض الثور 
الناقص، فقد كان 

رجال قویا 
وذكیا 

وعامال 

.ُمجدّا



وبینما كان یحرث ألیشع، مرّ 
ترك علیھ إیلیا نبي هللا وناداه، ف

ادما ألیشع مزرعتھ، لكي یصیر خ
لیا وفي أحد األیام أخذ هللا إی. �

في عاصفة إلى السماء، واآلن 
أصبح ألیشع ھو نبي هللا في

.إسرائیل



وبالرغم أن ألیشع حزن على مفارقة 
وة إیلیا، إال أنھ صلّى إلى هللا أن یعطیھ ق

ورفع ألیشع رداء إیلیا . وسلطان إیلیا
وضرب ماء النھر الجاري، كما

فعل ذلك إیلیا في 
وھنا انشق الماضي

م الماء إلى شطرین، وعل
.ألیشع أن هللا معھ



وبینما ألیشع ذاھب إلى
مدینة اسمھا بیت إیل، 

وإذا بصبیان صغار 
: سخروا منھ وقالوا لھ

، ولم !"اصعد یا أقرع"
.یحترموا ألیشع كخادم هللا
وھنا حدث شيء ُمخیف،

إذ خرجت دبتان من 
نین الوعر وافترستا منھم اث

.وأربعین ولدا



وفي أحد األیام قابل ألیشع إحدى األرامل، التي لم یكن لدیھا 
. ما توفي بھ دیونھا

وصاحب الدین أراد 
أن یأخذ ولدیھا لھ 

فقال لھا . عبدین
اذھبي : "ألیشع

استعیري لنفسك 
أوعیة فارغة من عند 

، وهللا !"جمیع جیرانك
أراد أن یعمل معجزة لھذه 

.المرأة



كان لھذه األرملة وعاء زیت 
صغیر في بیتھا، ولكن من ھذا 

ي الوعاء الصغیر صبّت زیتا ف
جمیع األوعیة الفارغة حتى 

ولو كان في تلك األیام . امتألت
حوضا لالستحمام،  فھل تعتقد 

أن هللا كان یمكن أن یمأله 
أیضا؟ أما األرملة فباعت 

.الزیت وأنقذت ابنیھا



امرأة أخرى ھي وزوجھا جھزا حجرة 
خاصة في بیتھما، حتى یستریح فیھا 

.عندما یكون مسافرا.ألیشع
ووضعت في ھذه الحجرة

سریرا وطاولة
وكرسیا ومصباحا،
وكانت ھذه الحجرة
.محجوزة دائما أللیشع



وسأل ألیشع نفسھ، كیف یجازي ھذین الزوجین على 
ولما علم أنھما لیس لدیھما أوالدا، قال للمرأة . إحسانھما لھ

ل ھذا في العام القادم، في مث: "شیئا لم تستطع أن تصدقھ
.لطفل، وفعال بعد سنة ُولد ا!"الوقت، تحتضنین        ابنا



:  بیھوبعد سنین كان ھذا الولد مع أبیھ في الحقل، وصرخ أل
ى ، فحملوا الولد وأتوا بھ إلى أمھ، فجلس عل"رأسي رأسي"

یرركبتیھا إلى الظھر ومات، فوضعت األم ابنھا على السر
دھا؟من یستطیع، بحسب رأیك، أن یساع. في حجرة ألیشع



فقد ركبت المرأة على حمار ! ألیشع؟ ھذا صحیح: ھل قلت
فحضر ألیشع معھا . وذھبت بأقصى سرعة حتى تجد ألیشع

إلى بیتھا وصعد بمفرده إلى حجرتھ وصلى إلى الرب، فأقام
ونادى ألیشع . هللا الولد

: على المرأة قائال
!"احملي ابنك"

فكم كانت 
سعیدة في 

.تلك اللحظة



وكان یعیش في البلد المجاورة، 
سوریة، رجل اسمھ نعمان، وھو 

وكان رجال شجاعا . رئیس جیش
وقویا ولكنھ كان مریضا بمرض 

.جلدي مخیف اسمھ البرص



وامرأة نعمان كان لدیھا 
خادمة، وھي فتاة صغیرة مسبیة 

وقالت ھذه الفتاة . من إسرائیل
یا لیت نعمان كان ": الصغیرة

عند النبي الذي في إسرائیل، 
."فإنھ كان یشفیھ من برصھ



فرحل نعمان في الحال لیقابل النبي، وأخذ معھ ذھبا ومالبس 
.جمیلة كھدیة



فخرج خادم ألیشع 
اذھب : " وقال لنعمان

واغتسل سبع مرات في 
!".  األردن فتطھر

ألم . فاغتاظ نعمان جدا
یكن من األفضل أن 

یغتسل في األنھار 
ة؟ النظیفة في بلده سوری

ثم استدار غاضبا وأراد 
.أن یعود إلى بیتھ



ولكن لحسن حظ نعمان، 
أن خادمھ أقنعھ أن یسمع 

لكالم ألیشع، فذھب 
نعمان إلى نھر األردن 

فنزل وغطس سبع 
مرات، ونعمان األبرص 

فتحول نعمان إلى. ُشفي
عبادة هللا الحق، إلھ 

ألیشع، الذي شفاه من 
.البرص



یشع ولقد استخدم هللا عبده أل
حتى بعد موتھ، ففي أحد

األیام، دُفن أحد األشخاص
فن في نفس المقبرة التي دُ 

ل، فیھا ألیشع قبل زمن طوی
وعندما تقابلت الجثة مع 

عظام النبي، قام الشخص 
من األموات ووقف على 

لقد أظھر هللا فعال.  رجلیھ
قدرتھ العظیمة في ألیشع

. الخادم األمین



ألیشع رجل المعجزات

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

13-2سفر الملوك الثاني 

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 



النھایة



ذي قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، وال
.یریدك أن تعرفھ

ھذه الخطیة عقوبة. هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
، خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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