
 

Grateful for our Last Minute Savior 
 

 

عنايتك  أراك إلهي أراَك من خالل من زمن المجيء :   الخامساألسبوع 

 بشعبك بشخص إيليا النبي 

 

قيقِ ال تَفُرغ وقارورَة الزَّيتِ ال تَنُقص اآلية:  " . فإِنَّه َهكذا قاَل الرَّبُّ إلِه إسرائيل: إِنَّ جرَة الدَّ

 

وكان بَعَد إيَّام أَنَّ َجفَّ النَّهُر، ألنه لِم يَنزِْل على األَرَض َمطَر. فكان َكالُم الرَّب  "  النّص:

ُقْم وآمض إلى َصرَفَت الَّتي لَصيدون، واقِْم ُهناَك، فَقد أمرُت ُهناَك أمراًة   إِيليَّا قائالً: )) إِلَى  

لى بابِ الَمدينة، فإِذا ُهناَك أمراٌة  أرَملًة أن تُطِعَمَك ((. فقاَم ومضى إلى َصرَفت، وَوَصَل إ

أرَملٌَة تَجمُع َحطباً. فَدعاها وقال: ))هاتي لي َقليَل ماًء في أَناٍء ألَشَرب ((. فتَوجََّهت  

نَّه  إالرَّب إلِهَك!  َحي   فقالَت: ))  لتأُخذ، فناداها وقال: ))هاتي لي كِسَرَة خبز في يَِدِك(( 

راَحٍة َدقيًقا في الَجرَِّة َوشميًرا ِمَن الزَّيتِ في القاروَرة، وها أَنا  لَيَس ِعْندي َرغيٌف إالَّ ِملء  

ه لي والَبني ونأُكلَه ثمَّ نَموت ((أَ  ِعدَّ
ُ
دُخلي  .  جمُع عوَديِن ِمَن الَحطَبِ ألدُخَل وأ

ُ
فقاَل لَها إِيليَّا: )) ال تَخافي! أ

تيني به، ثُمَّ أَِعّدِي لَِك والَبنِِك بَعَدئٍِذ. فإِنَّه  اا َصغيًرا وَ فأَِعّدِي كما ُقلتِ، ولكِن أَِعّدي لي ِمن ذلك أوالً ُقرصً 

 جرَة الدَّقيقِ ال تَفُرغ وقارورَة الزَّيتِ ال تَنُقص، إلى يَوِم ُيرِسُل الرَّّب َمطرَ 
اً  َهكذا قاَل الرَّبُّ إلِه إسرائيل: إِنَّ

 .على َوجِه األَرَض ((

وأَكلَت هي وهو وأَهُل بيتِِها أيَّاًما. وجَرُة الدَّقيقِ لم تَفُرغ وقاروَرُة الزَّيتِ لم  فَمَضت وأََعدَّت كما قاَل إِيليَّا 

 (16 – 10: 17مل 1)  "تَنُقص، على َحَسبِ َكالم الرَّّبِ الَّذي تَكلَم بِه على لِسان إيليَّا.

 

من    والمن قسوة الحياة،   ت شتكِ وما ا  .دون حوار معه  هاألرملة لطلب إيليا النبي من  استجابت تأمُّل:

قيقِ ال تَفُرغ    ونَّ ووثقت إِ  للا  نيدي اسلَّمت حياتها بروح الرضا بين   وإنّما   ة اللي حلّت بالبلدمجاعال جرَة الدَّ

 .وقارورَة الزَّيتِ ال تَنُقص 

 

السواد  هل قادرين بقلب صعوباتنا وتحّديات حياتنا نآمن بإله الحياة ؟ هل قادرين رغم كّل   ونحنا اليوم :

 اللّي حالل بوطننا ومجتمعنا نشوف بصيص أمل، نرفع عيوننا لبينا السماوي ونحط كّل حياتنا بين إيديه ؟ 

 

علّمنا يا رب نعيش كّل لحظة من حياتنا بإيمان إنّك حاضر بوسطنا ورجاء إنّو   صالة:

اء  المستحيل عندك مستطاع. ما تسمح يسيطر على قلبنا اليأس وإنّما نضّل عالمات رج 

 بوسط مجتمعنا. آمين 

 


