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ایلیای تِشبی که از ساکنان ِجلعاد بود، اَخاب را گفت: »به حیات  

در این ام سوگند، که یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستاده

آنگاه کالم  2 «.سالها شبنم و باران جز به کالم من نخواهد بود

از اینجا برو و به جانب مشرق  »3 :خداوند بر او نازل شده، گفت

روی نما و خویشتن را نزد نهر ِکریت که در شرق رود اردن  

از آب نهر بنوش، و کالغان را نیز فرمان 4 .است، پنهان کن

پس ایلیا روانه 5 «.ام تا در آنجا برایت خوراک فراهم کنندداده

شده، به فرمان خداوند عمل کرد. او رفت و نزد نهر ِکریت که در  

و کالغان برای او صبحگاهان  6 .ق اردن است، به سر بردشر

آوردند، و از نهر  نان و گوشت و شامگاهان نیز نان و گوشت می 

اما آب نهر پس از ایامی چند خشک شد، زیرا در  7 .نوشیدنیز می

به َصِرفَۀ صیدون برو و در آنجا ساکن برخیز و »9 :آنگاه کالم خداوند بر ایلیا نازل شده، گفت 8 . آن دیار بارانی نبود

پس ایلیا برخاست و به َصِرفَه رفت.  10 «.ام که برای تو خوراک فراهم کندزنی را در آنجا امر فرمودهشو. اینک بیوه 

چید. پس او را صدا زده، گفت: »تمنا آنکه قدری آب در  زنی در آنجا هیزم برمیچون به دروازۀ شهر رسید، اینک بیوه 

ای نان نیز در دست خود  رفت، او را صدا زده، گفت: »لقمه چون برای آوردن آن می11 «.رایم بیاوری تا بنوشمظرفی ب

اما زن پاسخ داد: »به حیات یهوه خدایت سوگند که نانی ندارم، بلکه فقط مشتی آرد در ظرف و اندکی  12 «.برایم بیاور

ایلیا 13 «.ه، خوراکی برای خود و پسرم بپزم تا بخوریم و بمیریمچینم تا رفتروغن در کوزه دارم. و حال دو چوبی برمی

به او گفت: »مترس. برو و آنچه گفتی بکن؛ ولی نخست قرِص نانی کوچک از آن برایم بپز و نزدم بیاور و بعد از آن،  

و کوزۀ روغن فرماید: ”ظرف آرد تمام نخواهد شد زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین می14 .برای خود و پسرت چیزی بپز

پس زن رفت و موافق آنچه ایلیا گفته بود، به جا  15 «“.خالی نخواهد گشت، تا آن روز که خداوند بر زمین باران بباراند

و مطابق کالم خداوند که به واسطۀ ایلیا گفته بود، ظرف  16اش روزهای بسیار خوردند، آورد. ایلیا، آن زن و اهل خانه

 .لی نگشتآرد تمام نشد و کوزۀ روغن خا 

 
نشسته بود.  او چند  تا از برگها ی کاکتوس را در یک کاسه جمع کرده بود. او گفت: "برگ های   سکار گنی روی شنهای ماداز 

سکار دیگر نان نیست.  به دلیل خشکسالی ، گندم دیگر برداشت  گکاکتوس در این زمان  همه گیری کرونا کمیاب هستند." در مادا

افراد  حتی نمی توانند از  برگ های کاکتوس تغذیه کنند ، دیگران   ... و بچه ها  گرسنه و تشنه اند. در حالی که بعضی   می شودن

هر آنچه دلشان می خواهد دارند. و با این وجود مردم در کل دنیا گرسنه و تشنه هستند. یک جوان از محله ما گفت: "من به اندازه  

تان ، ورزش ، سرگرمی  دارم ... و با این  هر آنچه الزم است دارم:  خانواده ، دوس همینطور کافی غذا دارم و نوشیدنی  دارم. 

من پاسخی ساده برای گرسنگی و تشنگی    . اما نمی دانم از چیست"بی تاب است. دلم دمن خالی و ناکام  باقی می مان قلب حال 

هیم. می  که ما بتوانیم کارهای بیشتری برای کمک کردن مردم در سراسر جهان انجام د ن این است مای دنیا آرزو می کنم!  آرزو

م به  یم. ای کاش بتوانیم کسانی  که در نتیجه بیماری همه گیر کرونا، با مشکالت اقتصادی روبرو هستند به آنها کمک کنیخواه

پاسخی هم  هستندم  به افرادی که دچار بحران خانوادگی یم. می خواه ی افرادی که افسرده هستند و به کسانی که  معتادند کمک کن

باشد  م ، به طوری که کلیسا مکانی یم پاسخ ها و راه حل هایی برای بسیاری از مشکالت جهان ما داشته باشیخواه مام. یساده بده

  ها را پیدا کنند.   امروز   می خواهیم این افکار را دنبال کرده و بیشتر:     توانند پاسخ های این  سوالبدر آن  ها که انسان

و   داریم. و اگر چنین است ، چرا؟ برای دنیا ما به عنوان کلیسا چه کاربردیکه  مبرسی  همچنین می خواهیم  به این سوال 

  جذاب می کند؟ چه چیزی ایماند؟ چه چیزی کلیسا را نر می ب   یسود دنبال می کنند چه  کلیسابه را که دعوت ما ی مردم چگونه؟

ایلیای نبی   به ما نشان می دهد که خدا چگونه   باشم؟" آنهارا جذاب می کند تا مردم بگویند: "من هم می خواهم یکی از   مسیحان

رو به روی کاهنان ایستاد ، اتش از آسمان ریخت.  و در مقابل همه   ثابت     ایلیامی تواند دخالت فعال داشته باشد. هنگامی که  

که کار خدا خوب و درست است. اما ما   داشت تردید ن یکه خدا زندگی می کند و قویتر  از بتها  است. آن روز هیچ کس ه بودکرد

کسی که  همین و فرار کرد.   ترسید، او   ایلیاببینیم. اندکی پس از درس پهلوانی  را ایلیادیگر از  زاویه یهمچنین می توانیم یک 

امروز در متن ما شاهد  همان الگو هستیم. ما می بینیم   از یک زن تنها فرار کرد.  ،  کندبه غل  کاهنانانبوهی از بر می توانست 

لیا را هم می بینیم. در اولین گام ،  یطرف دیگر ناتوانی و ناامیدی ا از و  دهد ل نشان می  الیا به شدت دخالت فعی که خدا در داستان ا

نیز اتفاق   سخنرانی پس از آن هباالخر  قحطی بزرگی را اعالم کرد ، که خدا نزد پادشاه رفت و خشکسالی و ه یلیا طبق فرمودیا

  تنها بعدی او را می بینیم که کنار نهر کریت  ی . در صحنهمی کردبعدی ، همان پیامبر باید دوباره فرار  ی افتاد. در صحنه

  لیایبرای ا   غذایبه اندازه کافی . کالغ ها کار زیادی انجام ندادند. اما می دیدند  غذا  کتدار برای او . در آنجا کالغ ها  بود افتاده

. زیرا طبق وعده خدا جزیره کوچکی در میان  استل افع   یک بار دیگر توانست اثبات کند که خدا   لیای ابا کار کالغ ها بود. 

ا جزیره زیر . تبدیل شد یدمیاآنهمه چیز به  از آن  او بود.  اما بعد    پناهگاه     ساختدر شرایط که   عطا شده بود خشکسالی به او 

. او روز به می شدروز به روز خشک تر  رودخانه کوچکشد.   کوچک و کوچکتر میلیا روی آن نشسته بود   یکوچکی که ای 
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؟ چه احساسی داشت زمانی  پیش آمد لیای روز می توانست خشک شدن منبع زندگی را تماشا کند. در این مدت چه خبری  در ذهن ا

لیا چیزی شبیه به این فکر کرده باشد: »آیا من در  ی؟ شاید ااستکم شدن   یتمام آنچه که خدا قبالً وعده داده بود در حال  که می دید

که خدا قبالً گفته بود که من باید دقیقاً در این مکان بنشینم دیگر    آیا خداوند من را فراموش کرده است؟ یا شاید این    اشتباه هستم؟ 

کریت  خیلی خوب تصور کنیم. شاید وضعیت   رودخانه ی کنار فکر می کنم همه ما می توانیم وضعیت ایلیا را  کاربرد ندارد؟ «.

زمانی را به  . یا یاورندهنوز هم می توانند زمان پر برکت   کلیسا را به خاطر ب عضی با وضعیت كلیسا قابل مقایسه باشد. ب   ایلیا  

ی می توانند به یاد بیاورند كه كالم خدا مانند چشمه ای بود كه تمام گرسنگی و تشنگی را  د که جوانان به کلیسا آمدند. برخندار یاد  

می  و حاال؟ به نظر    !کردیم  می خواندیم. یا دعا  می رفتیم یا  کتاب مقدسمی آن وقت  به کلیسا    شادمانهچه . بر طرف می  کرد

تر می شود. کلیسا کوچکتر است   تنگضایی که ما در آن هستیم هستیم. ف    یکوچک و خشک رودخانهرسد که ما مانند ایلیا در یک 

  کالم خدا تحریک کنیم. ما نمی دانیم چه باید بکنیم. پس بیایید به ایلیای نبی برگردیم. او ما حتی دیگر نمی توانیم جوانان خود را ب

توانسته بود در    مثآل پرمن معنوی بود ودلیل که او نوعی سو این به نهدر کتاب مقدس است.    افرادلیا یکی از چشمگیرترین یا

. نه ، چیزی که من را تحت تأثیر قرار می دهد این است که او فقط طبق کالم خدا عمل  شود پیروز نان بعل هکا از برابر انبوهی 

هر کریت   نشست.  . ابتدا در مقابله  پادشاه اسرائیل ایستاد به دلیل که خدا این کار را سفارش کرد. سپس او در کنار این نکردمی 

. زیرا بعد از خشک شدن نهر کریت ،  پیش آمدلیا بعد از آن ی. شاید بزرگترین چالش ابود چرا؟ فقط به این دلیل که خدا چنین گفته 

برود. او بایستی به جایی   یلیا بایستی به سادگی همه آنچه را که قبالً درست بود کنار بگذارد و به قول خدا به   کشور خارجیا

لیا  یبود. اما ا کناپالیا ، این کار غیرممکن و یدر آن قدرت دارد. طبق درک و اعتقاد ا  بت پرستش می شود  جایی که بتکه برود 

لیا توانست از قاب باریکی که در آن بود  ی. ابودکرد. او این کار را کرد زیرا خدا چنین گفته فرمان خدا طبق همه این کارها را  

او توانست  کند.  تر کحضای کوچکی که در ابتدا وجود داشت خارج شود و به دنبال افق های جدید توانست از ف    بیرون بیاید. او 

و   بی حرکت ف  قابل انِعطاغیر زیرا   به او واگذار شده بود  کالم خدا را اطاعت کند. کالم خدا ، که آنجام دهد این کار را  

ده  اطبق ار   ثر است. کالم خدا ، که توسط ما انسانها قابل دستکاری یا کنترل نیست ، بلکه کالم خداست کهمونیست ، بلکه قوی و 

کالم خدا که بسته به شرایط و محیط در دنیای ما در کار است و قلب های انسان ها را    .تپویاسبه دنیای ما نفوذ می کند و  خدا

کالم خدا در میان آلمانی ها در کار است ، گاهی در میان مسلمانان سابق ، ایرانیان ، آفریقایی ها ، برزیلی  ی تغییر می دهد. گاه

متحیر می شوند ، زیر کالم خدا از آنها   ها  و کشیشها  مبلغ ها و بسیاری دیگر. خدا خودش پشت آن می ایستد و حرف می زند.

سر چشمه نمی گیرد و به دلیل استراتژی بهتری ارائه نشود. کالم خدا خود به خود اتفاق می افتد. حداکثر ممکن   باشد که ما  

گفته بود.   لیایی ؟ اگر ابافتدچه اتفاقی  بود مانع کالم خدا قرار     لیای کارمندان در یک نقطه یا نقطه دیگر مانع این کلمه باشیم.   اگر ا

اسب   اینجاست در کنار نهر کریت من  رکت کنم.  مکان ح»نمی خواهم به کشور خارج  "نه ، خدایا ، آنچه می گویی اشتباه است. 

نها چنین خدایان  در ابتدا اینگونه گفتید و همیشه اینگونه بوده است. عالوه بر این ، من افرادی خارجی را دوست ندارم چون آ !

چنین کاری نکرد. در عوض ، او   کالم خدا را اطاعت کرد. حتی اگر از نظر انسانی   لیایشیطانی را پرستش می کنند. "  نه ، ا

  لیا یدر  شهر با زنی بت پرست روبرو شد. ا  لیای حتی غیر ممکنتر  بود. ا لیایغیرممکن باشد و معنی نداشت. داستان کالم خدا با ا

خواست. او بایستی  از او بیشتر  یحت لیا یبیوه را     برگزید. او بایستی برایش آب بیاورد. وقتی او این کار را انجام داد ، ااین 

شکایت کرد. آنچه او داشت ، به اصطالح ، آخرین چیزی بود که برای  لیای بدهد. ابتدا این زن از ا لیایغذای کم بودی که داشت به ا

فقط    لیا ی. پاسخ اشت پسرش باقی مانده بود. از نظر انسانی کامالً قابل درک است که او در این شرایط چیزی برای دادن ندا

داستان تکثیر غذا روی میز می شود ،   . همچنین کامالً غیرممکن بود. او برای زن وعده داد که غذای او دقیقاً مانند بودپررنگ ن

را باور کرد. عالوه بر   لیا ی" )میز  خودتان را بچینید(. با همه این وجود این زن اTischlein deck   dichدرست مثل داستان: "

دگی هرچه داشت به  بدون هیچ  شک و تردید   او به سا  را باور کرد ، بلکه خدای اسرائیل را نیز باور کرد. آن ، او نه تنها ایلیا

و  با خدای او نداشت. این داستان واقعاً شگفت انگیز است. من قبالً   لیایداد. و همه اینها انجام داد گرچه او هیچ ارتباطی با ا  لیایا

یر  او فقط طبق كالم خدا عمل کرد. حاال ما باید حتی بیشتر متح .به خدا اطاعت کرد  چونرا تحسین می كنم  لیایگفتم كه من ا

شویم. زیرا بیوه در شهر سرپتا دقیقاً همان کار را انجام داد. و او حتی یک پیامبر نبود. بله ، او حتی متعلق به قوم اسرائیل نبود!  

اکنون حداکثر در می یابیم که نمی توان معجزه ایمان را درک کرد. حداقل اکنون آن را درک کرده ایم: معجزه ایمان اتفاق نمی  

چنین ابرمردی بود. این معجزه حتی اتفاق نمی افتد زیرا این زن  ایمان قوی داشت. اما این معجزه اتفاق     لیا یا  ین کها به دلیلافتد 

زیرا خدا خودش صحبت کرد. معجزه این نبود که افراد حاضر در این داستان ایمان زیادی داشتند. معجزه این بود که   ه بودافتاد

را یک به یک به دنیای خودمان منتقل  لیای نمی توانیم خدا را تعیین کنیم. ما نمی توانیم برنامه ا خدا آن را به آنها داده است. ما 

کنیم. ما فقط می توانیم زیر کالم خدا بمانیم و می توانیم با همه چیزهایی که داریم سعی کنیم به افراد نیازمند کمک کنیم. حتی  

ما خدا در همه اینها کار می کند. و او همانطور که می خواهد کاری می کند  گاهی  وقتی متوجه می شویم  که تاثییر کافی نداریم. ا

اوقات مانند آتش ویرانگر کار می کند ، گاهی در سکوت پیش می آید. گاهی اوقات به بندگان خود قدرت ایمان و شجاعت می  

هستند . خداوند در اعمال خود کامالً آزاد است.   ضعیفگاهی اوقات دقیقاً قدرت خود را ثابت می کند زمانی که بندگانش  بخشد.

گاهی پیروز می شویم ، گاهی شکست می خوریم. خدا امروز و فردا خیلی متفاوت با ما روبرو می شود. با این وجود آزادی خدا    

تاریکی او در کنار ماست.  نمی کند. در نور و  یآزادی دلخواه نیست. دقیقاً در ذات آزادی اوست ثابت می کند که ما را چشم پوش

بازوهای محکم خدا در شرایط وفور و فقر ، همیشه در اطراف ما هستند. و این بازوهای قوی برای نگه داشتن ما و نجات ما از 

بدترین حالت وجود دارد. درک این کار خدا به ما شهامت می دهد. به خصوص در زمان های تاریکی ،   به ما شهامت می دهد.  

ینیم که خداوند با منبع قدرت بخشش از ما دور نیست ، خصوصاً در مواقعی که کمبود داریم و نمی دانیم چه باید بکنیم.  زیرا می ب

هر دو را احساس کرد: فاصله از خدا و نزدیک شدن خدا. عیسی هم نزدیکی خدا و هم فاصله او  را حس کرد. در عیسی    ایلیا

نیست ، بلکه خداوند شکست را هم در   پیروزیی داند. خدا نتنها خدایی فراوانی و روشن می شود که خداوند هر دو را مجاز م



آغوش می گیرد. و درک  این کار خدا ما را آزاد می کند! چیزی که با مشکالت زیادی در دنیای ما وجود دارد می تواند ما را  

. اما نباید اینگونه باشد زیرا این خداست که کار می  دلسرد کند. اینکه چیزهای کمی برای ارائه داریم می تواند ما را دلسرد کند

کند و کالمش صدا می کند. اینجا و آنجا کالم خدا  اتفاق می افتد. گاه در آشکار و قدرتمند کار می کند. گاهی اوقات آنقدر  

 نامشخاس است که تا آخرین روز در مورد آن اطالعاتی نخواهیم یافت. آمین 

 

 
 


