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مًنًتقومًبإعالتهمً(إطعامهمًوًتغذيتهم)؟ ً

ًو َخبَّأَ ُه ْم َ
ًحينَ َما ًقَطَ َعتْ ًإِ َ
ينً
س َ
"و َك َ
ًخ ْم ِ
ان ِ
يزابَ ُل ًأَ ْنبِيَا َء ًال َّر ِّب ًأَنَّ ًعُوبَ ْديَا ًأَ َخ َذ ً ِمئَةَ ًنَبِ ٍّي َ
َ
ًو َما ٍء"ً(ً1ملوكً)4ً:18
َر ُجالًفِيً َم َغ َ
ًو َعالَ ُه ْمًبِ ُخ ْب ٍز َ
ار ٍة َ
قامًشخصًماًبعملًالتشابهًعنًالجحيمًوالملكوتًكاآلتيً:كلًواحدًفيًجهنمًًلديهً
ملعقةًلكنًكلًملعقةًطويلة ًبحيثًالًيمكنًألحدًأنًيٌطعمًنفسهًلكنًيمكنًأنًيطعمً
شخصًآخرًفقطً.الًيتمًتغذيةًوإطعامًأيًشخصًفيًجهنمًوالكلًجياعًبسببًأنانيةً
كلًالموجودين ًوالعكسًهوًالصحيحًفيًملكوتًهللا ًحيثًنريًهناًكلًمواطنًمن
الملكوتًلديهًملعقةًلكنهاًقصيرةًبماًتكفيًلكلًواحدًبحيثًيمكنهًأنًيغذيًنفسهً.
ألن ًطبيعة ًالجسد ًوالجسدانية ًقد ًتم ًصلبها ًوذبحها ًويسكن ًاآلن ًروح ًهللا ًالحيً
داخلهمًً.ليسًلديًأيًمنًقديسيًالملكوت ًرغبةًفيًتغذيةًأنفسهمًولكنًاآلخرينً
فقطً.وبينماًيهتمونًباآلخرينًيسددًويقدمًملكًًالملوكًالعظيمًمائدةًمصنفةًزاخرةًً
أمامهمً .
َ ...م ْغبُوطًٌه َُوًا ْل َعطَا ُءًأَ ْكثَ ُرً ِم َنًاألَ ْخ ِذً(أعمالًالرسلًً (35:20
ًحيَاتَهًُ ِمنْ ًأَ ْجلِيًيَ ِج ُد َها(ً.مت)39:10
ضا َع َ
اًو َمنْ ًأَ َ
ًو َج َد َ
ًحيَاتَهًُيُ ِ
ضي ُع َه َ
َ .......منْ َ
كلناًمنًأغنىًغنيًإليًأفقرًفقيرًمدعوونًإلطعامًشخصًماً.ليسًهناكًمنًهوً
معفىًمنًفقدانًوضياعًحياتهً.ليسًهناكًماًهوًمعفىًمنًالعطاء.
لذاًدعوناًاليومًًنصلًإلىًقاعًالمجتمعًإلثباتًأنناًجميعا ًيجبًعلينا ًإطعامًشخصً
ماً.سنتناولًإثنينًمنًأفقرًاألشخاص ًفيًالكتابًالمقدسً،واحدًمنًالعهد ًالقديمً
وواحدًمنًالعهدًالجديدً.إقرأًوتعجبً .......
تم ًإعالة ًإيليا ًالنبي ًخالل ًالمجاعة ًفي ًإسرائيل ًمن ًقبل ًالغربان ًوشرب ًمن ًنهرً
كريثً(1ملوكًً)17وأرسلهًهللاًإلىًأرملةًصرفةًوإبنهاًعندماًجفًالنهرً.كانتً
هذهًاألرملةًتعدًلوجبتهاًاألخيرةً:يمكنًأنًنسميهاًوجبةًماًقبلًالموتً(ًثمًنموت)ً
وهناًقالًهللاًإليلياًأنًيطلبًمنهاًأنًتطعمهًهذهًالمرأةًمنًهذهًالوجبةً.يبدوًأنهًإذاً
كان ًهناك ًمن ًأي ًوقت ًمضى ًذريعة ًلمثل ًأفقر ًالنساء ًالفقيرات ًفي ًأن ًال ًتعطيً
نجدهاًهناً...عذرًفيًأنًالًًتٌعطيًأوًًتٌطعمًفمًآخرًوخاصةً ًهناًعندماًكانت ًعلىً
وشكًأنًتموت!ًبالحسًالسليمًهوًأنًهذاًليسًهوًالوقتًالمناسبًلهذهًالمرأةًأنً
تًخدمًأوًًتٌخدمً.ألمًيكنًهللاًفيًضوءًذلكًقادرا ًفيًأنًيبقىًعليًالغربانًوأنًيفتحً
لهًينبوعًعين؟ًتبدوًهذهًالقصةًفيًالواقعًوألول ًوهلة ًبالتعارضًوالغيرًأخالقيةً
وغيرًمسيحيةً.ولكنًنكتشفًهناًياًصديقيًًمراراً ًوتكراراً ًأنًطرقًهللاًهيًأعليً
وأسميًمنًطرقناً .

أريدكًأنًتالحظًالنقطةًالمهمةًهناًأنًهللاًيحبًأنًيسودًعلىًكلًالعالمًالمسيحيً
وهذاًبمعنيً:يريدًهللاًمنًًخدامهًالمبشرينًوالوعاظًأنًيتغذواًحتىًيتمكنواًمنً
إطعام ًوتغذية ًاآلخرينً .وعندما ًيقوم ًاإلنسان ًبدوره ًيجلب ًهللا ًكل ًما ًهو ًخارقً
للطبيعةً.يريدناًًهللاًجميعاًًفيًعالمًخارقًوساميًعنًالطبيعةً ً.
ًكماًيبداًكلًشيءًخارقًللطبيعةًبإنكارًالذاتًمؤدياًإلىًالطاعةًكذلكًاألمرًهناً.كمً
عمقًإنكارًالذاتًالذيًكانًإليلياًحتيًيقولًلهذهًاألرملةًالفقيرةً:إعمليًليًكعكةً
أوالً!ًتعتقدًكمًكانًوهنًوضعفًهذهًالمرأةًفيًذلكًالحينً؟ًإسمحًليًأنًأسألكً
أيها ًالقاري ًالعزيزً ...هل ًيمكن ًأن ًتذهب ًإلى ًمنزل ًأرملة ًتموت ًهي ًوإبنها ًمنً
الجوعًوتقولً:أعطنيًمشروباً ًوقدميًليًطعاماً ًأوالً ًبينماًالخزائنًلديهاًفارغة؟ً
بالطبع ًليس ًفقط ًاإل ًعين ًالتمييز ًلدي إيليا ًواألرملة ًالتي ًرأت ًأن ًكالهما ًلمً
يتعامالن ًمع ًإنسان ًبل ًأن ًهللا ًهو ًمًن ًفي ًالمشهدً .علق ًالرب ًيسوع ًعلى ًهذهً
س َرائِي َلًفِيً
يرةً ُكنَّ ًفِيًإِ ْ
"ًوبِا ْل َحقًِّأَقُو ُلًلَ ُك ْمًإِنَّ ًأَ َرا ِم َلً َكثِ َ
األرملةًفيًوقتًالحقًقائالًً َ
ًجوعًٌ َع ِظي ٌم ًفِيً
ستَّ ِة ًأَ ْ
ش ُه ٍر ًلَ َّماً َك َ
ًسنِ َ
اًح َ
ت ًال َّ
ان ُ
ًو ِ
ث ِ
س َما ًُء ً ُم َّدةَ ًثَالَ ِ
ين ًأُ ْغلِقَ ِ
أَيَّ ِام ًإِيلِيَّ ِ
ين َ
ًص ْي َدا َء"ً(لوقاً
ىًص ْرفَ ِة َ
اًولَ ْمًيُ ْر َ
اح َد ٍةً ِم ْن َهاًإِالًَّإِلَىًأَ ْر َملَ ٍةًإِلَ ِ
ىًو ِ
س ْلًإِيلِيَّاًإِلَ َ
ضً ُكلِّ َه َ
األَ ْر ِ
ً )26ً-25ً:4
كانتًهذهًالمرأةًقديسةًوعرفتًماًيجريًحولهاً.هلًتعرفًماًالذيًيجريًحولك؟ً
يميل ًالعديد ًمن ًالناس ًفي ًهذه ًاأليام ًلمعاملة ًخدام ًالرب ًكقطع ًاألثاث ًالمستعملةً
بسبب ًخيبةًاألملًفيهمً.ومعًذلكًال ًشئ ًيسلبًحقيقةًأنًهللاًيريدًمنًالممسوحينً
منًخدامهًبرعايتهمًجسديا ًحتيًيتمًاإلعتناءًبجميع ًاآلخرينًروحياً.إستطاعًنبيً
الربًانًيعلنًلهاًهذهًاألقوالًألنهاًأطاعتًفيًوسطًًالفقرًالمدقع"ألَنَّهُ ً َه َك َذاًقَا َلً
ً،و ُك َ
صً،إِلَىًا ْل َي ْو ِمًالَّ ِذيً
ال َّر ُّبًإِلَهًُإِ ْ
ت ًالًَيَ ْنقُ ُ
س َرا ِئي َلً:إِنَّ ً ُك َّو َ
وز ًال َّز ْي ِ
يقًالًَ َي ْف ُر ُغ َ
ارًال َّد ِق ِ
فِي ِهًيُ ْع ِطيًال َّر ُّبً َم َ
اً،وأَ َكلَتْ ً ِه َيً
ًح َ
ًوفَ َعلَتْ َ
س َبًقَ ْو ِلًإِيلِيَّ َ
ضً.فَ َذ َهبَتْ َ
طراً َعلَ َ
ىًو ْج ِهًاألَ ْر ِ
ًوبَ ْيتُ َهاًأَيَّاما"(ً1ملوكًً )15-14ً:17
َوه َُو َ
واحدةًمنًأفقرًالفقراءًفيًالعهدًالقديمًنهضتًمنًفقرهاًألنهاًلمًتكنًلهاًعقليةًً
أناًفقيرةًجداً ًالًأستطيعًأنًأقدمًللربً.لكنًلسانًحالهاًسأعطي ًمنًالقليلًالذيً
لدي ًوإذا ًهلكت ًومت ًفأهلكً .لن ًتكن ًفقيرا ًأبداً ًلتعطيً .أنت ًفقير ًحقاً ًإذا ًكنت ًالً
ًَ
تعطي.
عوبدياًًيٌطعمًمائةًمنًاألنبياءً..منًتطعمًأنت؟
الكل ًمدعو ًبصفة ًشخصية ًألن ًًيٌطعم ًآخرً ..ال ًأحد ًمعفى ًمن ًفقدان ًحياتهً .إذاً
أعطيت ًستاخذً .إذا ًأعطيت ًبغني ًستأخذ ًبغنيً .إذا ًكنت ًفقيراً ًجداً ًولديك ًفقطً
10حباتًمنًاألرزًوأعطيتًإثنينًلعملًالربً،ستاخذًمنًالربًبوفرةًًفيًالمقابلً.
ستكونًمعجزةًلكًبكلًالمقاييسً.
نتعلمًأيضاً ًمنًهذا ًأنًهللاًًيٌفضلًأنًيكونًالطعامًلخدامهًمنًقبلًالناسًبدالً ًمنً
الغربانًًحتىًيتمكنواًمنًالحصولًعلىًنعمةًالدقيقًوالزيتًوالخبزًلشعوبهمً.هللاً
يريدًمنًخدامهًأنًيقدمواًأنفسهمًبإستمرارًللصالةًوخدمةًالكلمةً(أعمالًً)4ً:6

وإذاًلمًيكنًلديهم ًالوقتًلذلكً ....إذ ًعليهمًًالعملًإلعالةًأنفسهمًأوًإذاًأصبحواً
إداريين ًومدربين ًبدالً ًمن ًرجال ًصالة ًوكلمةً ..هنا ً ًقد ًتحصل ًعلى ًنحاسا ًيطنً
وصنجاًيرنًمنًعلىًالمنبر.
عوبدياًأطعمًاآلخرينً.منًتطعمًأنت؟ًاآلنًدعوناًأنًنتأملًقصةًمنًالعهدًالجديدً .
انً
ًو َك َ
ًونَظَ َر ً َك ْي َ
س ًيَ ُ
"و َجلَ َ
ف ًيُ ْلقِي ًا ْل َج ْم ُع ًنُ َحاسا ًفِي ًا ْل ِخ َزانَ ِةَ .
سو ُع ًتُ َجاهَ ًا ْل ِخ َزانَ ِة َ
َ
س ْي ِن ًقِي َمتُ ُه َما ً ُر ْب ٌع"ً
أَ ًْ
ون ًيُ ْلقُ َ
غنِيَا ُء ً َكثِي ُر َ
ًوأَ ْلقَتْ ًفَ ْل َ
ون ً َكثِيراً .فَ َجا َءتْ ًأَ ْر َملَةٌ ًفَقِ َ
يرةٌ َ
(مرقسًً )42-41ً:12
ًرأيًوراقبًالربًكيفًيعطىًالناسًللكنيسةًبعدًماًحذرًالربًيسوعًأهلًالنفاقً
من ًالكتبةً ً .ال ًيزال ًالرب ًينظر ًو ًيراقب ًكم ًمن ًالمال ًتقدم ًوتضع ًفي ًصندوقً
التقدمات ًوالعطاءً .مرة ًأخرى ًيقول ًكثيرون"ً :أنا ًفقير ًجداً ًال ًاستطيع ًأن ًأقدمً
وأعطيً ..سوفًأعطيًعندماًيكونًلديً ًأكثرًمنًذلكً.حسناً ًياًصديقيً،إليًأيً
مديًفقرك؟ًهلًأنتًعلىًآخرًوجبةًلكًمثلًأرملةًصرفةًأمًأنكًمثلًهذهًالمرأةً
الفقيرة ًالذي ًألقت ًآخر ًفلسين؟ ًيعلن ًالكتاب ًالمقدس ًويقول ًلنا ًأنها ًألقت ًكل ًماً
عندهاً.دعوناًنسألًاآلنًمنًأطعمتًهذهًالمراة؟ًالجوابً:إنهاًأطعمتًالربًيسوعً
بالفرحًالغامرًلديهًبأنًهذهًالقصةًوضعتًفيًالكتابًالمقدسًإلىًاألبدً.وضعهاً
ذلكًأيضاًعليًمائدةًالملوكً.نحنًبحاجةًإلىًالعطاءً..كلًواحدًمناً..نعطيًالعشورً
كحدًأدنىًفيًالناموسًكماًيجبًأنًنعطيًبعدًذلك ًأكثرًومزيدا ًبكلًالحبًكماًقالً
ضانِ ُك ْمً .ألَنَّهًُ
ًجيِّدا ً ُملَبَّدا ً َم ْه ُزوزا ًفَائِضا ًيُ ْعطُ َ
ون ًفِي ًأَ ْح َ
الرب"ً :أَ ْعطُوا ًتُ ْعطَ ْوا ً َك ْيال َ
ون ًًيُ َكا ُل ًلَ ُك ْم"(لوقا ًً )38:6لم ًيضع ًالرب ًيسوع ًأيً
س ًا ْل َك ْي ِل ًالَّ ِذي ًبِ ِه ًتَ ِكيلُ َ
بِنَ ْف ِ
إستثناءاتًعلىًهذهًاألطروحةًألنهًبهذهًالوسائلًتدقًأجراسًفيًالسماءًلتجهيزً
وتحضير ًمعجزتكً .يريد ًهللا ًأن ًيبارك ًالفقراء ًبغني ًتماماً ًكاألغنياءً .يثبت ًذلكً
ويبرهنًعليهًقصةًهذانًاألرملتانًً .
هناكًالمزيدًللوضعًفيًالحسبانًواإلعتبارًألنًهذاًالمعبدًالذيًقدمتًفيهًاألرملةً
عطاياهاًيبدوًوكأنًالروحًالقدسًقدًفارقهًمنذًوقتًوزمنًطويلً.هلًستلقيًكلًماً
لك ًالثمين ًوالغالي ًفي ًمكان ًمثل ًهذا؟ ًكان ًللرب ًيسوع ًخطط ًلتدمير ًهذا ًالهيكلً
برمتهًً.آهًياًصديقيً...إنًروحًالتقويًوالتكريسًمنًهذهًالمرأةًطغتًبحيثًًلمً
يزعج ًالرب ًما ًقدمته ًهذه ًاألرملة ًأكثر ًمن ًإدارة ًلص ً"يهوذا" ًللخزينةً
والصندوقً.أحبًالربًيسوعًفيًالواقعًوالحقيقةًهذاًاللصًحتىًالنهايةًً.صديقيً
بمقدارعظم ًالمسافة ًالتي ًتضعها ًبيتك ًوبين ًالمال ًبمقدار ًما ًتكون ًأفضل ًحاالً.
انً،
ص ٌل ًلِ ُك ِّل ًال ُّ
ال ًأَ ْ
ش ُرو ِرً،الَّ ِذيًإِ ِذ ًا ْبتَ َغاهُ ًقَ ْو ٌم َ
تذكر"ً:ألَنَّ ً َم َحبَّةَ ًا ْل َم ِ
ًاإلي َم ِ
ًضلُّواً َع ِن ِ
ير ٍة"ً(1تيموًً ً)10:6
اعً َكثِ َ
َوطَ َعنُواًأَ ْنفُ َ
س ُه ْمًبِأَ ْو َج ٍ
الًيمكنكًتعطيًهللاًألنًهللاًلديهًالمزيدًمماًًلديكًليعطيًولديهًرغبةًأكبرًمماًلديكً
فيًأنًيباركًاآلخرينً.ألسناًفيًرحلةًرائعةًبكلًذلكًياًصديقي؟ًأال ًتستمتعًبها؟ً
هلًتتعلمًشيئاًًاليوم؟ ً
تحدثتًإليكًحتىًاآلنًبالكثيرًعنًالتغذيةً(اإلطعام)ًالجسديةً.أطعمًعوبدياًً100

منًاألنبياءًجسدياًً.لكنًالًتكنًمخطئاًً،لقدًأطعمهمًروحيا ًأيضا ًوقدمًلهمًالتشجيعً
والوعظ ًوهم ًقدموا ًله ًطعام ًعلي ًنفس ًالمنوالً .أعتقد ًأنه ًكانت ًهناك ًبعضً
الضجيج ًالمبهج ًالصادر ًمن ًهذه ًالكهوف ً(المغارات) ًمجدا ًللرب! ًوبالمثل ًكذلكً
إيلياًلمًيكتفًبإعطاءًاألرملةًالخبزًوالزيتًبلًكلمةًهللاًأيضاً.لقدًأطعمًنفسًوهيً
أطعمتًنفسهًلكونهاًقديسةً.أظنًكانًهناكًبعضًالصيحات ًالتيًكانتًتدورًفيً
هذا ًالمنزل ً(صيحات ًشركة ًالروح ًالقدس) ًمرة ًأخرى ًأطعمت ًالمرأة ًنفس ًالربً
يسوعًً .
ياًتريًأيًمنًالنفوسًًتٌطعمًوًتٌغذي؟ًًكلًمناًبحاجةًإلطعامًشخصًروحياً ًأيضاًً.
كفًعنًأنًتسالًماذاًستقومًالكنيسةًأوًاإلخوةًبالعملًألجلي؟ًإسألًنفسكًماذاً
يمكننيًأنًأفعلًإلطعامًاآلخرين؟ًوسوفًتدقًمزيداً ًمنًاألجراسًفيًالسماءً.الً
تذهبًإلىًالكنيسةًبسلةًفارغةًلكن ًبسلةًممتلئة ًوسيجعلهاًهللاًممتلئةًدائما ًمنً
مائدتهً.وخالصةًالقولًهيًأنهًليسًهناكًمنًهوًفقيراًًجداًًعليًأنًيغنيًالعالمً .
أطعمًعوبدياًًوأعالًاألنبياءً.منًتقومًًأنتًبإعالتهمً(إطعامهمًوًتغذيتهم(؟ ً
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