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، لقد قررت منذ عدة سنوات أن أبدأ الصيام بانتظام. أيها المحبوب في هللا 

عدة بذلك بشرت وقد ليس كثيًرا. لكن وأحيانًا أصوم ما سبق فيوقد كنت 

لكن كان هناك يوم بالحقيقة أبًدا.  مرات، لكن الموضوع لم يحرك روحي

من جدول  اجزءً الصوم يكون قتنع أن إنني اآلن م. صومأصبحت فيه أ

نبغي أن ي نيأنؤمن أإنني أعمالي األسبوعي، وحالتي الجسدية تسمح بذلك. 

أعطي ما أن أو ن أقدم العشور أن أطيع أو أنبغي ما يمثل يصلأصوم وأن أ

 .ةر المعتادوعشالمن كثر هو أ

 لَهُم   "فَقَالَ  و:يصوم تالميذه، وكان جوابه ه يسوع لماذا الالرب ُسئل لقد 

تَِطيعُ  هَل   :يَُسوعُ  سِ  بَنُو يَس  ؟ ال َعِريسُ  َدامَ  َما يَنُوُحوا أَن   ال ُعر   َستَأ تِي َولِكن   َمَعهُم 

فَعُ  ِحينَ  أَيَّام   ، ال َعِريسُ  يُر  لقد ُرفع عنا  (.15:9)متى يَُصوُموَن" فَِحينَئِذ   َعن هُم 

عد م بوبدأت الكنيسة األولى في الصوقد م. وحان الوقت للصو ،العريس اآلن

يخبرنا التقليد أن التالميذ األوائل صاموا كل أربعاء و مباشرة. صعود ربنا

 تيوجبلم يتناولوا  موجمعة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. هذا يعني أنه

 .اإلفطار والغداء في تلك األيام

 

 :له بخالف ذلكمعيمكن هلل القيام بما ال تيح م يوالص

 

نفوس قد أريد أن أرى بعض الإنني  .يفعلها هناك أشياء كثيرة أريد من هللا أن

ميادين أريد أن أرى المد يتحول في العديد من خلصت وبعضها قد تقدست. و

أن ريد أا. هزم تمامً تن ةرى قوى الشيوعيأن أريد وأساحات القتال الروحي. 



٪ من 90للهند ألن جبارة ريد انفراجة كما أكوريا الشمالية ليسوع. تكون 

هناك في الواليات المتحدة االمريكية. نهضة ريد أ. اا هندوسً الهنود ما زالو

 مم ما لول هللا من خالل الصمالشرق األوسط وأفريقيا والصين. سيعأيًضا 

 نإبقوة في العديد من هذه الحاالت سيعمل هللا ف .ذلك. تذكر ذلكه بغير يفعل

 م إلى صلواتنا.ولصأضفنا ا

به  مجنونشفاء لم يتمكنوا من  .(17)متى  ا صعبًاقفً ومالتالميذ واجه 

يسوع الرب إلى ابنه المجنون ذلك أخذ والد شيطان. فأصابهم اإلحباط . 

ايسوع لتالميذه: "الرب قال ف اه في الحال.شفف ُرجُ  فاَلَ  ال ِجن سُ  هَذا َوأَمَّ  إاِلَّ  يَخ 

الَةِ  ِم")متى بِالصَّ و  أن  نحن نعلم بالفعلفأوالً، . الحال ذلك هو(. 21:17َوالصَّ

ا، نتعلم من م. ثانيً وا من الصيومً بأربعين ألنه بدأ خدمته يصوم يسوع كان 

أن هناك عرف ا، نم، وثالثً وال يمكن أن تتحقق إال بالصمور هذا أن بعض األ

مزيد اليوم بالالكنيسة تطالب م إلى الصالة. والص ةفاضإالمزيد من القوة عند 

يب أفضل. ال يا صديقي، تبحث عن اإلجابة في برامج وأسالالقوة. ومن 

يطيعون ، أشخاص أفضلأشخاص هناك. يحتاج هللا إلى  تليساإلجابة 

أن المعجزات في سفر أعمال ونتناسى ننسى إنا نظل ويصلون ويصومون. 

نتأمل الرسل لم تكن لتحدث لو أن الكنيسة لم تصم مرتين في األسبوع. دعونا 

يم لنرى ما فعله هللا من خالل من العهد القدالكتابية بعض األمثلة  فيأوالً 

 .بغير ذلك لم يكن سيفعلهمما م، والص

إسرائيل العجل الذهبي، أعد هللا لتدمير إسرائيل عمل بنو بعد أن  موسى:

موسى "دعني وحدي". لكن موسى لم يفعل. صام  :قال لموسىالعاصي. ف

ل إلى إسرائيبني هللا أرجع  ه.كلحفظ الشعب سمع هللا لموسى و .اأربعين يومً 

د. صام موسى ليكتسب وعإلى أرض الممنهم ا قاد الشباب الصحراء وأخيرً 

 بغير ذلك.فعله كن هللا يمن هللا ما لم ي

قدم  أورشليم.قاد أربعين ألف رجل وامرأة وطفل إلى هذا رجل هللا  عزرا:

هدف لقطاع الطرق إنهم بذلك عندما بدأوا رحلتهم. المال ملك بابل لهم 

 مكيف يمكنهف. ينإسرائيل مسلحلم يكن بنو  الشاسعة.ية واللصوص في البر

الطريقة التي أثبت الزمن فاعليتها إسرائيل بنو  مالحصول على حماية. استخد

إن كنائسنا  هلل. مجدالأذى. سالح وبدن ير فاجتازوا البرية بغم. والصوهي 



ة تعرض للسرقت ابالبرامج والمجالس واللجان، لكنهحتى القمة اليوم مسلحة 

 ألسبوعي؟النظام الماذا ال تفكر في البدء بسرعة في فباستمرار من العدو. 

رقت تحهدمت أسوار أورشليم واسمع هذا الخادم العزيز كيف ت نحميا:

الملك زوده ح وصام وصلى. ثم سمع هللا له وابكى ونوجلس فبوابها بالنار. أ

 نحميا.لقد صام لرحلته. الالزمة المواد ب

ت األزمة الشعب اليهودي في بالد فارس، وهي أزمة عندما ضرب ستير:أ

هَبِ متجهة إلى برنامج إبادة جماعية لليهود، قالت أستير:  َمع   "اذ   َجِميعَ  اج 

ُجوِدينَ  ال يَهُودِ  َربُوا َوالَ  تَأ ُكلُوا َوالَ  ِجهَتِي ِمن   َوُصوُموا ُشوَشنَ  فِي ال َمو   تَش 

، لَي الً  ثاَلَثَةَ  (. 16:4َكذلَِك")أستير  نَُصومُ  َوَجَواِريَّ  أَي ًضا َوأَنَا .َونَهَاًرا أَيَّام 

 منم؟ تم إلغاء برنامج اإلبادة الجماعية، وخرج وماذا كانت نتيجة هذا الص

م يضع والص .الرجل المناسبدخل مردخاي الرجل الخطأ وهامان  القصر

 غير ذلك.يعمله بشيئًا في يد هللا يمنحه إرادة للقيام بما ال 

خالل هذه الفترة، وفي  .لمدة ثالثة أسابيعلم يذق دانيال طعاًما شهيًا  دانيال:

جاء صالة طويلة من أجل مستقبل شعب هللا. ونتيجة لذلك، في نفسه سكب 

تأملوا في أيها األعزاء، حقًا المستقبل. عن قدم له رؤى رائعة ومالك إليه 

 .مومتنوعة المكتسبة من خالل الصاألمور المجموعة 

، يَقُولُ  اآلَن، نقرأ قول الرب "َولِكنِ  يل:ئوي بُّ ِجُعوا الرَّ ، بُِكل   إِلَيَّ  ار   قُلُوبُِكم 

مِ  و  حِ")يوئيل  َوال بَُكاءِ  َوبِالصَّ أخرى ومرة م. وهللا بالص همطالب (.12:2َوالنَّو 

ِربُوايق نَ  فِي بِال بُوقِ  ول:"اِض  ُسوا. ِصه يَو  ًما قَد  ")ي نَاُدوا. َصو  تَِكاف  وئيل بِاع 

 ال بد أن نصوم فيها مًعا. االحظ أن هناك أوقاتً  (.15:2

أعلن أعظم فقد وثني. نينوى اليونان هو ملك سفر بطل إن في رأيي  :نوناي

للقطط كذلك ، ولكن فقط ناس للم لم يكن ومسجل في التاريخ. هذا الصصوم 

ن ملًكا األغنام والثيران والخيول والماعز. لقد كاوالبهائم والبقر ووالكالب 

، صوًما م لشعبهويعلن ذلك النوع من الصكارز ا عن سمع أبدً يلم  .وثنيًا

إال نينوى. مثل جميع مدننا لعقوبة مماثلة تخضع  تها.إلدانالمدينة أو حياء إل

الحظ إذن  ا واحتفاالت ومآدب ووالئم.أعيادً قيم م، نوبدالً من إعالن الصإننا 

نينوى على اإلطالق هي في  نيسة في تاريخ الك تحدثنهضة أعظم إن  .ذلك

مع سدوم وعمورة في أيام العهد شًرا واحدة من أكثر المدن  االتي كانت أيضً 

 نلرب إعلى اشيء يصعب القديم. هل هناك شيء صعب بالنسبة للرب؟ ال 



تَِطيعُ  "هَل  يسوع: الرب م. قال والصبالناس اقترنت صلوات  سِ  بَنُو يَس   ال ُعر 

؟ ال َعِريسُ  َدامَ  َما يَنُوُحوا أَن   فَعُ  ِحينَ  أَيَّام   َستَأ تِي َولِكن   َمَعهُم  ، ال َعِريسُ  يُر   َعن هُم 

 إنهم شعب هللا.فمن هم هؤالء؟  (.15:9يَُصوُموَن")متى  فَِحينَئِذ  

 

 :م في العصر المسيحيولصلأمثلة 

 

الكنيسة لم تكن م. وإشاراته إلى الصتأمل كل أعمال الرسل وراجع سفر 

جميع بقدر صومها كان لديها قوة. تأمل في وتحتفل بل تصوم. ى األول

آباء الكنيسة لقد آمن  .م دون أي إشارة لالحتفالوللص بولسإشارات 

م كأداة قوية ضد والصم، عن  110عام  Polycarp بوليكاربوسم. كتب وبالص

ا أن ، معلنً م 210عنه في عام Tertullian ترتليان كتبكما إغراءات الجسد. 

في Epiphanius إبيفانيوس كتباالحتفاالت. وم وليس ومسيحية هي دين الصال

من األسبوع )األربعاء سادس الرابع والاليومين صوم  إن" :القرن الرابع

 المسيحيون في جميع أنحاء العالم".حفظه والجمعة( ي

الصوم. وقد دخل إلى اإليمان  كثيرFrancis of Assisi فرنسيس األسيزيكان 

 إيطاليامبشر المترنم  الذي اجتاز في كل أنحاء هذا البب خدمة اآلالف بس

في قوية أحدث نهضة Savonarola سافوناروالوهو حافي القدمين. كما إن 

كثيرة وهو يترجم الكتاب  اأيامً Martin Luther مارتن لوثروصام فلورنسا. 

ما يلي عن John Calvin جون كالفنقال وإلى اللغة األلمانية. المقدس 

كان وللصالة". استعداد كبح جماح الجسد ... أو كلنمارسه إما إنا "...م:ولصا

تم وضع حم هللا "...امربووبالصوم  يصوم كثيًرا. John Knox جون نوكس

جون اتبع و. التي ارتكبتها المنفى" ألفعال القتل فيماري ملكة اسكتلندا 

 توع، وأصبحم مرتين في األسبومثال التالميذ في الصJohn Wesley ويسلي

أن يأتي اليوم أليس من العجيب  األوائل. نوالميثودييقوم بها مارسة المهذا 

وكثيًرا ما كنيسة ميثودية في كل مقاطعة في الواليات المتحدة. الذي نجد فيه 

جوناثان كان و متصلة.م ثالثة أيام وصيCharles Finney  تشارلز فينيكان 

أما لوقوف يصعب عليه الدرجة أن ا يصوم أحيانً Jonathan Edwards دواردزإ

 يوم األحد.المنبر في 



 

كانت إلنجليزي الشهير الذي المبشر اCharles Spurgeon تشارلز سبورجونو

في نيويورك  قال:  كل أسبوع من لندن إلى صحيفة يوميةعظاته تُرسل 

عظيمة في الكنيسة المسيحية بالتخلي عن يركة ا من أننا لم نفقد لست متأكدً "

م؛ وقول: "يمكنني أن أنصح اإلخوة أن يجربوا الصيم". ثم استمر وصال

والي نصف ما ح ناأكلفلو إننا ضرهم. يللصحة، وبالتأكيد لن  اون مفيدً فسيك

وضعنا أمامنا وإن  .نكون بصحة أفضلسجميًعا  ال بد أنما عادة، فنأكله 

لكن ليس بسبب وجود أي فضيلة في ذلك، ا من حين إلى آخر، قصيرً  امً وص

على الكامل االتكال ، ومساعدة قلوبنا على فهامناأاستجالء من أجل 

 الصالة والصوم لهما قوة عظيمة".فال بد أمما سنجد أن لمخلص، ا

للبدء؟ لكن غلى استعداد  مهل أنتأحبائي، هؤالء رجال القوة الروحية. كان 

فلنبدأ امل هلل. بالكالحياة تكريس أوالً يتم ما لم م عديم الفائدة والصأن  واتذكر

 اآلن.
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