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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا



لم تكن األمور على ما یرام إلسرائیل، فالملك
أصبح والملكة كانا یكرھان هللا، وكانا قدوة سیئة، ف

بقى أحد الشعب أیضا یكره هللا ویعبد األصنام، فھل
یحب 
هللا؟ 



في نعم، لقد كان ھناك العدید من العبید األمناء، و
.لیاأحد األیام تكلم هللا إلى أحد منھم، وكان اسمھ إی



ك وقال إیلیا للمل
: الشریر أخآب

حي ھو الرب "
ھ إلھ إسرائیل، إن

ال یكون طل وال 
مطر في ھذه 
السنین إال عند

،!"قولي



وھذا معناه 
مجاعة، ألن هللا 

ن لم یكن یرید، أ
یستمر شعب 
إسرائیل في 

.عمل الشر



ادئ وبعد ھذا التحذیر، أرسل هللا إیلیا إلى مكان ھ
…في البلد، وھناك انتظر إیلیا عند نھر، 



وأرسل …
هللا غربانا 

لتعولھ ھناك،  
ا وبخبز صباحالغربان تأتي إلیھ بخبز ولحموكانت

.یشرب من النھرولحم مساء، وكان



وبعد قلیل
جف النھر، 
ألنھ لم یكن 

مطر في 
األرض، 
وتحققت 
.  كلمة هللا

نمو، وقلت المیاه في كل البلد، والغالل لم تعد ت
إیلیا نفسھ، ماذا ولربما سأل. وجاع الناس

.سیحدث لھ، عندما تنقطع المیاه كلیا



ك قم اذھب إلى صرفة وأقم ھنا: "وقال هللا إلیلیا
فأنا قد أمرت ھناك 

."  أرملة أن تعولك
فا� یعرف ما 

.یحتاج إلیھ خادمیھ



وفي! ولكن ما أعجب الطریقة التي یعولھم بھا
تواضع أطاع إیلیا 

هللا، ولما وصل 
كانت إلى صرفة،

األرملة في المدینة 
تجمع عیدانا 

.للحریق



إناء، ھاتي لي قلیل ماء في: " فطلب إیلیا من المرأة
أة، فأجابتھ المر."خبزكسرة وھاتي لي

لیس عندي : " قائلة
ولكن ملء كف خبز،

في الكوار، من الدقیق
وقلیل من الزیت 

في 
."الكوز



ي وبحزن قالت المرأة للنبي، أنھا ستموت جوعا ھ
وابنھا، بعدما 

تستنفذ ما 
.لدیھا



نھا ال تخافي ادخلي واعملي لي م: "فقال لھا إیلیا
إن ! اكعكة صغیرة أوال، ثم اعملي لك وال بنك أخیر

، إلى كوار الدقیق ال یفرغ، وكوز الزیت ال ینقص
الیوم الذي فیھ یعطي الرب مطرا على وجھ 

!"األرض



.  البد وأن هللا یصنع معجزة، لو تحقق ھذا فعال
ا وفعال عمل هللا معجزة، فالمرأة وابنھا أكال أیام

تولكن كوار الدقیق لم یفرغ، وكوز الزیعدیدة،
.لم ینقص



وكان إیلیا یعیش معھما، وفي أحد األیام حدثت
أمور غیر سارة، إذ مات ابن األرملة، فأخذ إیلیا 

جثة الولد، وصعد بھا 
إلى العلیة التي 
كان مقیما بھا، 

وصرخ إلى 
یا رب : "الرب

إلھي، لترجع نفس 
،!"ھذا الولد إلى جوفھ

!من صالة قویةفیا لھا



د إلى فسمع الرب لصوت إیلیا، فرجعت نفس الول
جوفھ فعاش، فأخذ إیلیا الولد ونزل 

بھ من العلیة إلى البیت وأعطاه 
:  ألمھ، فقالت لھ

من ذلك علمت "
أن كالم الرب 

!"في فمك حق



ك لیقول وبعد ثالث سنین أرسل هللا إیلیا إلى المل
!"مطرا على األرضسأرسل: "لھ



ماذا، ھل یجب أن أذھب إلى أخآب؟ لقد قتلت
!أنبیاء هللامرأتھ إیزابل



ولكن إیلیا لم یعارض، بل أطاع
.أخآبوذھب إلى الملك



ولما تقابل الرجالن، تحدى
إیلیا أخآب بأن یجتمع
كل إسرائیل واألنبیاء

850الكذبة وعددھم 
نبیا، وعلى جبل الكرمل
:قال إیلیا للشعب

إن كان الرب ھو "
."فاتبعوههللا



، ولكن وطلب إیلیا بإعداد ثورین لتقدیمھما كذبیحة
: " یاثم قال إیل. تستخدم النار إلحراقھماال یجب أن

اإللھ وأنا أدعو باسم الرب وأنتم تدعون باسم آلھتكم
."سنالكالم ح: "فأجابوه،"الذي یجیب بنار فھو هللا



ة إلى ومن الصباح إلى المساء صلى األنبیاء الكذب
ف أصنامھم، وقفزوا ورقصوا، وتقطعوا بالسیو

.حتى سال منھم الدم، ولكن لم تأت نار



وا ثم أمر إیلیا بأن یصب
ماءا على الحطب 

وعلى الذبیحة،وصلى 
استجب لي : "قائال

یا رب، لیعلم ھذا 
الشعب أنك أنت الرب 

، فسقطت نار ."اإللھ
الرب وأكلت الثور

والحطب ثم المذبح 
.الحجري



ب الر: "فلما رأى الشعب ذلك قالوا
ا أمسكو: ، فقال لھم إیلیا!"ھو هللا

،!"لأنبیاء البعل وال یفلت منھم رج



وھذا ،وقتل إیلیا األنبیاء الكذبة
ما كان یجب أن یفعلھ الملك 

.ذلك بكثیرأخآب قبل



ثم قال خادم الرب 
أن المطر ألخآب،

ابةسیسقط قریبا، وبعدھا ظھرت سح
د صغیرة، فھل ستـُمطر بع

مرور 
أكثر من ثالثة 

أعوام 
من 

الجفاف القاتل؟



وبعد قلیل اسودت 
ح، السماء من الغیم والری
د وكان مطر كثیف، فلق

أرسل هللا المطر، وأظھر
قال هللا للشعب، أن إیلیا

الحق، وأظھر هللا أنھ ھو 
.وحده اإللھ الحقیقي



ھل تتصور أن الملك أخآب اآلن صار یكرم هللا 
تل وخادمھ إیلیا؟ ال، فقد حاولت إیزابل بالفعل أن تق

إیلیا، ولكنھ ھرب منھا، وفي
النھایة قُتل أخآب في معر
كة، ورمى الخدام إیزابل من
على سور عال للقصر،
فوقعت على رأسھا على

.الحجر الصلب وماتت



ماذا حدث مع 
إیلیا؟ في أحد األیام، 

أرسل هللا مركبة من نار وخیل، 
،فصعد إیلیا، رجل هللا الناري

.العاصفة إلى السماءفي



"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

الرجل الناري

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

، 19–17: سفر الملوك األول
2: وسفر الملوك الثاني



النھایة



ب، قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجی
.الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

ھا ھو هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمی
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
ل المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أج

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .مضى إلى السماء

سوف !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
.بدیأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األ



:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
رتسیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وص

إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 
ي رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لك

أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 
ساعدني أن أطیعك، . لكي أحیا معك إلى األبدإلیك،

.آمین. وأن أعیش لك كابن لك
!اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

. 16: 3إنجیل یوحنا 
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