
 

ًطعامهمًوًتغذيتهم(؟)إعالتهمًإتقومًبًنمً 

 

ًَخْمِسيَنً ًَوَخبَّأَُهْم ًنَبِيٍّ ًِمئَةَ ًأََخَذ ًُعوبَْديَا ًأَنَّ بِّ ًالرَّ ًأَْنبِيَاَء ًإِيَزابَُل ًقَطََعْت ًِحينََما "َوَكاَن

فِيًَمَغاَرٍةًَوَعالَُهْمًبُِخْبٍزًَوَماٍء"ً  (18ً:4ملوك1ًً)َرُجالً 

مًًلديهًتي:ًكلًواحدًفيًجهنعنًالجحيمًوالملكوتًكاآلًقامًشخصًماًبعملًالتشابه

نًيطعمًأكنًألحدًأنًيٌطعمًنفسهًلكنًيمكنًبحيثًالًيمًةملعقةًلكنًكلًملعقةًطويل

شخصًآخرًفقط.ًالًيتمًتغذيةًوإطعامًأيًشخصًفيًجهنمًوالكلًجياعًبسببًأنانيةً

 حيثًنريًهناًكلًمواطنًمنًالصحيحًفيًملكوتًهللاوالعكسًهوًًكلًالموجودين

الملكوتًلديهًملعقةًلكنهاًقصيرةًبماًتكفيًلكلًواحدًبحيثًيمكنهًأنًيغذيًنفسه.ً

ًوالجسدا ًالجسد ًطبيعة ًاآلألن ًويسكن ًوذبحها ًصلبها ًتم ًقد نًروحًهللاًالحيًنية

خرينًرغبةًفيًتغذيةًأنفسهمًولكنًاآلًيسًلديًأيًمنًقديسيًالملكوتداخلهم.ًًل

ملوكًالعظيمًمائدةًمصنفةًزاخرةًًفقط.ًوبينماًيهتمونًباآلخرينًيسددًويقدمًملكًًال

ًمامهم.أ

ً)35:20َمْغبُوطًٌُهَوًاْلَعطَاُءًأَْكثَُرًِمَنًاألَْخِذً)أعمالًالرسلً ...

 (39:10)مت.......َمْنًَوَجَدًَحيَاتَهًُيُِضيُعَهاًَوَمْنًأََضاَعًَحيَاتَهًُِمْنًأَْجلِيًيَِجُدَها.ً

ا.ًليسًهناكًمنًهوًنًإلطعامًشخصًموفقرًفقيرًمدعوأليًإكلناًمنًأغنىًغنيً

 وضياعًحياته.ًليسًهناكًماًهوًمعفىًمنًالعطاء.ًمعفىًمنًفقدان

إطعامًشخصًًلذاًدعوناًاليومًًنصلًإلىًقاعًالمجتمعًإلثباتًأنناًجميعا ًيجبًعلينا

القديمًًالمقدس،ًواحدًمنًالعهدالكتابًفيًًثنينًمنًأفقرًاألشخاصإما.ًسنتناولً

ًوتعجب.......ًأقرإوواحدًمنًالعهدًالجديد.ً

ًالغربانًوشربًمنًنهرً ًمنًقبل ًفيًإسرائيل ًالمجاعة ًالنبيًخالل ًإيليا ًإعالة تم

كانتًفًالنهر.ًبنهاًعندماًجإرسلهًهللاًإلىًأرملةًصرفةًوأ(ًو17ملوك1ًكريثً)

بةًماًقبلًالموتً)ًثمًنموت(ًنسميهاًوجنًأخيرة:ًيمكنًهذهًاألرملةًتعدًلوجبتهاًاأل

نًتطعمهًهذهًالمرأةًمنًهذهًالوجبة.ًيبدوًأنهًإذاًأوهناًقالًهللاًإليلياًأنًيطلبًمنهاً

ًالفقيراتًفيًكانًهناكًمنًأيًوقتًمضىًذريع ًالنساء ًأفقر ًلمثل ًتعطيًأة نًال

ً ًهنا... ًكانتًطعمًفمًآخرًوخاصة ًعطيًأوًتًٌنًالًتًٌأرًفيًذعنجدها ًعندما علىًًهنا

قتًالمناسبًلهذهًالمرأةًأنًوشكًأنًتموت!ًبالحسًالسليمًهوًأنًهذاًليسًهوًالو

لمًيكنًهللاًفيًضوءًذلكًقادرا ًفيًأنًيبقىًعليًالغربانًوأنًيفتحًأخدم.ًوًتًٌأخدمًت ً

بالتعارضًوالغيرًأخالقيةًًوهلةًلهًينبوعًعين؟ًتبدوًهذهًالقصةًفيًالواقعًوألول

عليًأأنًطرقًهللاًهيًًوتكرارا ًًاًياًصديقيًًمرارا ً.ًولكنًنكتشفًهنةوغيرًمسيحي

ً.سميًمنًطرقناأو

423



أريدكًأنًتالحظًالنقطةًالمهمةًهناًأنًهللاًيحبًأنًيسودًعلىًكلًالعالمًالمسيحيً

ًبمعني:ًيريدًهللاًمنًًخدامهًالمبشرينًوالوعاظًأنًيتغذواًحتىًيتمكنواًمنً وهذا

ًاإل ًيقوم ًوعندما ًاآلخرين. ًوتغذية ًإطعام ًخارقًنسان ًهو ًما ًيجلبًهللاًكل بدوره

ًفيًعالمًخارقًوساميًعنًالطبيعة.ًًللطبيعة.ًيريدناًًهللاًجميعا ً

إلىًالطاعةًكذلكًاألكلًشيءًخارقًللطبيعةًبإنكارًًاكماًيبدً .ًكمًمرًهناالذاتًمؤدياً 

عمليًليًكعكةًإذهًاألرملةًالفقيرة:ًيلياًحتيًيقولًلهعمقًإنكارًالذاتًالذيًكانًإل

سمحًليًأنًأسألكًإعتقدًكمًكانًوهنًوضعفًهذهًالمرأةًفيًذلكًالحينً؟ً!ًتأوال ً

ًتموتأ ًأرملة ًمنزل ًتذهبًإلى ًأن ًيمكن ًهل ًالقاريًالعزيز... منًًبنهاإوًهيًيها

ًفارغة؟ًًأوال ًًا ًوقدميًليًطعامًا ًالجوعًوتقول:ًأعطنيًمشروب بينماًالخزائنًلديها

ًل ًاإلبالطبع ًفقط ًالتمييزًيس ً لديًعين ًرإيليا ًالتي ًأواألرملة ًلمًأت ًكالهما ن

ً ًمع ًإيتعامالن ًبل ًمً أنسان ًهللاًهو ًهذهًن ًعلى ًيسوع ًالرب ًعلق ًالمشهد. ًفي ن

ًفِيًإِْسَرائِيَلًفِيًًاألرملةًفيًوقتًالحقًقائال ً ُكنَّ ًأََراِمَلًَكثِيَرةً  ًأَقُوُلًلَُكْمًإِنَّ "ًَوبِاْلَحقِّ

َماءًُ اًَكاَنًُجوٌعًَعِظيٌمًفِيًًأَيَّاِمًإِيلِيَّاًِحيَنًأُْغلِقَِتًالسَّ ًثاَلَِثًِسنِيَنًَوِستَِّةًأَْشُهٍرًلَمَّ ةَ ُمدَّ

إِلَىًأَْرَملٍَةًإِلَىًِصْرفَِةًَصْيَداَء"ً)لوقاً األَْرِضًُكلَِّهاًَولَْمًيُْرَسْلًإِيلِيَّاًإِلَىًَواِحَدٍةًِمْنَهاًإاِلًَّ

4ً:25-ً26)ً

ًتعرفًماًالذيًيجريًحولك؟مرأةًقديسةًوعرفتًماًيجريًحولها.ًهلًكانتًهذهًال

ًاأل ًمنًالناسًفيًهذه ًالعديد ًلمعامليميل ًالربًةيام كقطعًاألثاثًالمستعملةًًخدام

ينًيسلبًحقيقةًأنًهللاًيريدًمنًالممسوحًئشًخيبةًاألملًفيهم.ًومعًذلكًالًبسبب

طاعًنبيًستإخرينًروحيا .ًاآلًعتناءًبجميعمنًخدامهًبرعايتهمًجسديا ًحتيًيتمًاإل

ًَهَكَذاًقَاَلًنهاًأطاعتًفيًوسطًًالفقرًالمدقعقوالًألعلنًلهاًهذهًاألالربًانًي "ألَنَّهُ

ْيِتًالًَيَْنقُُص،ًإِلَىًاْليَْوِمًالَِّذي قِيِقًالًَيَْفُرُغ،ًَوُكوَزًالزَّ اَرًالدَّ ًُكوَّ ًإِلَهًُإِْسَرائِيَل:ًإِنَّ بُّ ًالرَّ

َعلَىًَوْجِهًاألَْرِض.ً ًَمَطراً  بُّ فََذَهبَْتًَوفََعلَْتًَحَسَبًقَْوِلًإِيلِيَّا،ًَوأََكلَْتًِهَيًفِيِهًيُْعِطيًالرَّ

ً(15-17ً:14ملوك1ًًَوُهَوًَوبَْيتَُهاًأَيَّاما ")

واحدةًمنًأفقرًالفقراءًفيًالعهدًالقديمًنهضتًمنًفقرهاًألنهاًلمًتكنًلهاًعقليةًً

ًفقيرةًجدا ً ًسأعطيقدأنًأستطيعًأالًًأنا ًلكنًلسانًحالها منًالقليلًالذيًًمًللرب.

ًهلكتًومتًفًلديًَ ًلنًتكأوإذا ًأبدا ًهلك. ًأنتًفقيرًنًفقيرا  ًكنتًالًًحقا ًًلتعطي. إذا

 .تعطي

 نت؟أطعمًمائةًمنًاألنبياءً..منًتطعمًعوبدياًيًٌ

ًأل ًشخصية ًبصفة ًمدعو ًيًٌالكل ًالن ًآخر.. ًإذاًطعم ًحياته. ًفقدان ًمن ًمعفى ًأحد

ًأ ًستاخذ. ًبغنيعطيت ًأعطيت ًًإذا ًبغني. ًفقيرا ًستأخذ ًكنت ًفقطًولًجدا ًًإذا ديك

ثنينًلعملًالرب،ًستاخذًمنًالربًبوفرةًًفيًالمقابل.ًإحباتًمنًاألرزًوأعطيت10ً

 ً.سيستكونًمعجزةًلكًبكلًالمقاي

منًًفضلًأنًيكونًالطعامًلخدامهًمنًقبلًالناسًبدال ًأنًهللاًيًًٌمنًهذاًنتعلمًأيضا ً

.ًهللاًالغربانًًحتىًيتمكنواًمنًالحصولًعلىًنعمةًالدقيقًوالزيتًوالخبزًلشعوبهم

(6ً:4ًستمرارًللصالةًوخدمةًالكلمةً)أعمالًإنفسهمًبأيريدًمنًخدامهًأنًيقدمواً



ًالوقتًلذلكو ًلمًيكنًلديهم ًأصبحواًًذإً....إذا ًأوًإذا ًالعملًإلعالةًأنفسهم ً عليهم

ًبدال ً ًومدربين ًرجًإداريين ًيطنًمن ًنحاسا  ًعلى ًتحصل ًقد ً ًهنا ًوكلمة.. ًصالة ال

يرنًمنًعلىًالمنبر.  وصنجاً 

ً.عوبدياًأطعمًاآلخرين.ًمنًتطعمًأنت؟ًاآلنًدعوناًأنًنتأملًقصةًمنًالعهدًالجديد

ًَوَكاَنً ًاْلِخَزانَِة. ًفِي ًنَُحاسا  ًاْلَجْمُع ًيُْلقِي ًَكْيَف ًَونَظََر ًاْلِخَزانَِة ًتَُجاهَ ًيَُسوُع "َوَجلََس

ًُرْبٌع"ًأَغًْ ًقِيَمتُُهَما ًفَْلَسْيِن ًَوأَْلقَْت ًفَقِيَرةٌ ًأَْرَملَةٌ ًفََجاَءْت ًَكثِيرا . ًيُْلقُوَن ًَكثِيُروَن نِيَاُء

ً(42-12ً:41)مرقسً

رأيًوراقبًالربًكيفًيعطىًالناسًللكنيسةًبعدًماًحذرًالربًيسوعًأهلًالنفاقًً

ًتقدم ًالمال ًمن ًيراقبًكم ًو ًالربًينظر ًيزال ًال ً ًالكتبة. ًفيًصندوقًًمن وتضع

ًجدا ً ًفقير ً"أنا ًكثيرون: ًيقول ًأخرى ًمرة ًوالعطاء. ًًالتقدمات ًاستطيع ًأال قدمًأن

ًيكونًلديً ً..عطيأو ًًأكثرًمنًذلك.ًحسنا ًًسوفًأعطيًعندما ًصديقي، يًأليًإيا

نكًمثلًهذهًالمرأةًفقرك؟ًهلًأنتًعلىًآخرًوجبةًلكًمثلًأرملةًصرفةًأمًأمديً

ًالذيً ًماًأالفقيرة ًألقتًكل ًأنها ًلنا ًيعلنًالكتابًالمقدسًويقول ًفلسين؟ لقتًآخر

الربًيسوعًًمراة؟ًالجواب:ًإنهاًأطعمتدعوناًنسألًاآلنًمنًأطعمتًهذهًالعندها.ً

ًالقصةًوضعتًفيًالكتأبالفرحًالغامرًلديهًب ًوضعهاًنًهذه ابًالمقدسًإلىًاألبد.

عليًمائدةًالملوك.ًنحنًبحاجأذلكً يًالعشورًطكلًواحدًمنا..ًنعةًإلىًالعطاءً..يضاً 

أكثرًومزيدا ًبكلًالحبًكماًقالًًاًيجبًأنًنعطيًبعدًذلككحدًأدنىًفيًالناموسًكم

ًألَنَّهًُ ًأَْحَضانُِكْم. ًفِي ًيُْعطُوَن ًفَائِضا  ًَمْهُزوزا  ًُملَبَّدا  ًَجيِّدا  ًَكْيال  ًتُْعطَْوا ً"أَْعطُوا الرب:

ًيًُ ًتَِكيلُوَن ًبِِه ًالَِّذي ًاْلَكْيِل ًلَُكْم")بِنَْفِس ًَكاُل ًأي38:6ًلوقا ًيسوع ًالرب ًيضع ًلم )

ستثناءاتًعلىًهذهًاألطروحةًألنهًبهذهًالوسائلًتدقًأجراسًفيًالسماءًلتجهيزًإ

ًهللا ًيريد ًمعجزتك. ًتماما ًوتحضير ًبغني ًالفقراء ًيبارك ًيًًأن ًذلكًكاألغنياء. ثبت

ًنً.ارملتويبرهنًعليهًقصةًهذانًاأل

رملةًعتبارًألنًهذاًالمعبدًالذيًقدمتًفيهًاألواإلناكًالمزيدًللوضعًفيًالحسبانًه

ًنًالروحًالقدسًقدًفارقهًمنذًوقتًوزمنًطويل.ًهلًستلقيًكلًماأوكًطاياهاًيبدوع

ًهذاًلك ًكانًللربًيسوعًخططًلتدمير ًهذا؟ الهيكلًًالثمينًوالغاليًفيًمكانًمثل

ثًًلمًحينًروحًالتقويًوالتكريسًمنًهذهًالمرأةًطغتًبإبرمتهً.ًآهًياًصديقي...ً

ًاأل ًهذه ًقدمته ًما ًالرب ًيزعج ًمن ًأكثر ًللخزينةًإرملة ً"يهوذا" ًلص دارة

هذاًاللصًحتىًالنهاية.ًًصديقيًبًالربًيسوعًفيًالواقعًوالحقيقةًوالصندوق.ًأح

ًحاال .ً ًأفضل ًتكون ًما ًبمقدار ًالمال ًوبين ًبيتك ًتضعها ًالتي ًالمسافة بمقدارعظم

ًاْلَماِلًأَْصٌلً ًَمَحبَّةَ ًقَْوٌمًَضلُّواًَعِنًاإِليَماِن،ًتذكر:ً"ألَنَّ ًاْبتََغاهُ ُروِر،ًالَِّذيًإِِذ ًالشُّ لُِكلِّ

ً(10:6ًتيمو1ًَوطََعنُواًأَْنفَُسُهْمًبِأَْوَجاٍعًَكثِيَرٍة"ً)

مماًلديكًًالًيمكنكًتعطيًهللاًألنًهللاًلديهًالمزيدًمماًًلديكًليعطيًولديهًرغبةًأكبر

تستمتعًبها؟ًًالأعةًبكلًذلكًياًصديقي؟ًرحلةًرائلسناًفيًأفيًأنًيباركًاآلخرين.ً

ًاليوم؟ًهلًتتعلمًشيئا ً

ًأطعام(ًالجسدية.ًكًحتىًاآلنًبالكثيرًعنًالتغذيةً)اإلليإتحدثتً 100ًطعمًعوبديا



وقدمًلهمًالتشجيعًأطعمهمًروحياً أ،ًلقدً.ًلكنًالًتكنًمخطئا ًمنًاألنبياءًجسديا ً يضاً 

ًبعضًًوالوعظ ًهناك ًكانت ًأنه ًأعتقد ًالمنوال. ًنفس ًعلي ًطعام ًله ًقدموا وهم

ًمنً ًالكهوفً)الضجيجًالمبهجًالصادر ًوبالمهذه ًللرب! ًمجدا  ًكذلكًالمغارات( ثل

طعمًنفسًوهيًأيضا .ًلقدًأرملةًالخبزًوالزيتًبلًكلمةًهللاًإيلياًلمًيكتفًبإعطاءًاأل

ًأظنًكانًهناكًبعضًالصيطعمتًنفسهًلكونأ ًقديسة. التيًكانتًتدورًفيًًاتحها

ًالمنزلً)صيحاتًشركةًالرو ًأخرىًًحهذا ًمرة ًًأطعمتالقدس( سًالربًنفالمرأة

ًيسوعً.

.ًأيضا ًًغذي؟ًًكلًمناًبحاجةًإلطعامًشخصًروحيا ًطعمًوتًٌيًمنًالنفوسًتًٌأياًتريً

ًستقومًالكنيسةًأكفًعنً كًماذاًسألًنفسإجلي؟ًخوةًبالعملًألوًاإلأنًتسالًماذا

ًالًًا ًخرين؟ًوسوفًتدقًمزيدإلطعامًاآليمكننيًأنًأفعلً منًاألجراسًفيًالسماء.

ًمنًًبسلةًممتلئةًتذهبًإلىًالكنيسةًبسلةًفارغةًلكن وسيجعلهاًهللاًممتلئةًدائما 

ًعليًأنًيغنيًالعالم.ًجدا ًًا ًمائدته.ًوخالصةًالقولًهيًأنهًليسًهناكًمنًهوًفقير

ً؟)طعامهمًوًتغذيتهمإعالتهمً)إنتًبأعالًاألنبياء.ًمنًتقومًًأطعمًعوبدياًًوأ
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