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نبذة عن امل�ؤلف

من   1915 عام  الهند  يف  برن�س"  "ديريك  ولد 

يف  والالتينية  الي�نانية  تعلم  بريطانيني.  والدين 

بريطانيا  يف  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  اأ�سهر  من  اثنني 

العظمى هما : كلية اأيت�ن وجامعة كامربدج. والتحق 

بع�س�ية كلية "kings" للفل�سفة القدمية واملعا�رصة 

– 1949( يف كامربدج.  الفرتة ما بني )1940  يف 

من  عدداً  يجيد  كما  الآرامية  العربية  اللغات  در�س 

اللغات احلديثة.

الثانية،  العاملية  احلرب  من  الأوىل  ال�سن�ات  يف 

امللكي  للجي�س  الطبي  الفليق  يخدم يف  كان  وبينما 

ي�س�ع  الرب  مع  برن�س"  "ديريك  تقابل  الربيطاين، 

فتغريت حياته، وه� يكتب عن هذا الختبار قائاًل : 

" بعد اأن تعرفت على امل�سيح ت��سلت اإىل حقيقتني، 
  : التخلي عنهما  اإىل  يدع�ين  �سببًا واحداً  اأ�سادف  مل 
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�سحيح  املقد�س  الكتاب  حي،واأن  امل�سيح  ي�س�ع  اإن 

احلقيقتان  هاتان  غريت  لقد  زمــان.  لكل  ومنا�سب 

م�سار حياتي ب�سكل جذري.

تزوج "ديريك" من زوجته الأوىل "ليديا" وتبنى 

فتزوج  "ليديا"  ــدت  رق  1975 ــام  وع بنات.  ت�سع 

"روث" عام 1978. "ديريك" زوجته احلالية 
من  اأُنا�س  اإىل  الالطائفي  باأ�سل�به  "ديريك"  و�سل 

خمتلف اخللفيات العرقية والدينية. وه� معروف كاأحد 

رواد تف�سري الكتاب املقد�س يف العامل.وقد ن�رص اأكرث من 

ثالثني كتابًا، ُترجم بع�سها اإىل اأكرث من خم�سني لغة.

عمره،  من  الثمانني  ح�ايل  يف  اأ�سبح  وقد  الآن 

العامل يقدم احلق  "ديريك برن�س" ي�سافر عرب  مازال 

الإلهي وي�سلي من اأجل املر�سى واحلزانى، وي�سارك 

العامل يف �س�ء  اأحداث  العميقة ح�ل  النب�ية  روؤيته 

الكتاب املقد�س.



الف�صل الأول

غاية ال�ص�م الأ�صا�صية

ال�س�م ه� اأحد مفاتيح النجاح الروحي املهملة؛ 

املقد�س،  الكتاب  اأجزاء  كل  يف  وا�سحًا  نراه  فبينما 

�ست دوره واأهملته. نرى اأي�سًا اأنَّ كني�سة الي�م قد همَّ

عن  ط�عي  "امتناع  باأنه  ال�س�م  تعريف  وميكن 

بع�س  اأنَّ  عن  ف�ساًل  روحية."  اأهداف  لأجل  الطعام 

ه�  هــذا  اأنَّ  اإل  اأي�سًا،  املــاء  عن  ي�س�م�ن  النا�س 

�س�م  يف  فرناها  القاعدة  ــا  اأمَّ القاعدة.  ل  ا�ستثناء 

نقراأ  ا�ستعالن خدمته، حيث  قبيـل  الربيـة  ي�س�ع يف 

يف )متى 4 : 2( ما يلي:
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ْرَبِعنَي َلْيَلًة َجاَع  َو�أَ اَم �أَْرَبِعنَي َنَهار�ً  "َفَبْعَد َما �صَ
�أَِخري�ً."

املاء  �رصب  عن  ميتنع  مل  ي�س�ع  اأن  ال�ا�سح  من 

خالل تلك الفرتة، لأنَّ من ي�س�م عن املاء يعط�س قبل 

اأن يج�ع. لكن الكتاب ل يق�ل: " ... عط�س اأخرياً،" بل 

يق�ل " ... جاع اأخرياً"، وهذا ي�سري اإىل اأن ي�س�ع �سام 

عن الطعام فقط ومل ي�سم عن املاء.

بل  مــاألــ�ف،  غــري  اأمـــراً  للكثريين  ال�س�م  يبدو 

ل  م�قفهم  يف  هي  الغرابة  اأن  غري  اأحيانًا،  وخميفًا 

ُ اأن ال�س�م كان ممار�سًة  يف ال�س�م؛ فكل الكتاب ُيَبنينّ

ال�س�م  اأن  اإىل  بالإ�سافة  اللَّـه.  �سعب  عند  اعتياديًة 

ه� ركن اأ�سا�سي يف معظم الأديان الكبرية يف العامل، 

كالإ�سالم والب�ذية والهندو�سية.
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ال�ص�م والت�ا�صع

النف�س،  ت�ا�سع  ه�  ال�س�م  من  الرئي�سي  الهدف 

لكي  مكت�بة،  كلمة  يف  لنا  اللَّـه  اأعلنها  و�سيلة  اإنها 

نتمكن من الإت�ساع اأمامه. يطالب اللَّـه �سعبه دائمًا 

باأن يت�ا�سع�ا اأمامه، هذا ما ت�ؤكده الكلمة املكت�بة  

العهد  من  اأمثلة  اأربعة  يلي  فيما  كثرية.  م�ا�سع  يف 

اجلديد.

َع َنْف�َصُه ِمْثَل َهَذ� �ْلَوَلِد َفُهَو �لأَْعَظُم ِف  • "َفَمْن َو�صَ
َماَو�ِت." )متى 18 : 4( َمَلُكوِت �ل�صَّ

�ِصــْع، َوَمْن َي�َصــْع َنْف�َصـــُه  • "َفَمْن َيْرَفْع َنْف�َصــُه َيتَّ
َيْرَتِفْع". )متى 23 : 12(

�َم �لرَّبِّ َفرَيَْفَعُكْم." )يعق�ب 4 : 10( �صُعو� ُقدَّ • "�ِتَّ
ـــِة ِلَكْي َيْرَفَعُكْم  ـِه �ْلَقِويَّ َت َيـــِد �للَّ ُعو� َتْ • "َفَتَو��صَ

ِفــي ِحيِنــِه". )1 بطر�س 5 : 6(
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امل�سئ�لية  هي  الأعـــداد،  هــذه  دللت  اأهــم  اأحــد 

ال�سخ�سية من نح� الت�ساع؛ فلي�س لنا اأن نلقي بهذه 

امل�س�ؤولية على اللَّـه فن�سلي قائلني: " يا رب، اجعلني 

مت�ا�سعًا"، حيث يجيبك اللَّـه دائمًا:

"بل �سع نف�سك اأنت!" لقد اأعلن لنا اللَّـه يف كلمته 
نف��سنا،  و�سع  اإىل  تق�دنا  حمــددة  عملية  طريقة 

حيث يعلن داود باأنَّ ال�س�م ه� الطريقة التي اتبعها 

ل��سع نف�سه اأو اإذللها على حد تعبريه.

ْوِم َنْف�ِصي" )مزم�ر 35 : 13( "... �أَْذَلْلُت ِبال�صَّ

فلننظر يف بع�س الأمثلة الكتابية التي تبني كيف 

مار�س �سعب اللَّـه الت�ا�سع من خالل ال�س�م: نقراأ من 

�سفر عزرا، ونرى كيف هياأ عزرا نف�سه لقيادة اليه�د 

العائدين من �سبي بابل. كانت الرحلة اأمامهم �ساقة 

وط�يلة، وكان عليهم اأن يعربوا اأرا�ٍس ي�سيطر عليها 

يحمل�ن  كان�ا  الطرق،  اع  ُقطنّ فيها  ويكرث  اأعداوؤهم، 
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اآنية الهيكل املقد�سة، وبرفقتهم زوجاتهم واأطفالهم؛ 

فهم يف اأم�س احلاجة اإىل احلماية والأمان. اأما عزرا 

اإىل  يلجاأ  اأن  ا  اإمَّ  : لهما  ثالث  اأمام خيارين ل  فكان 

ملك فار�س لكي ي�فر له جي�سًا وفر�سانًا، واإما اأن يثق 

باللَّـه؛ فاختار عزرا الثقة باللَّـه وقال:

�أََماَم  َل  ِلَنَتَذلَّ �أَْهَو�  َنْهِر  "َوَناَدْيُت ُهَناَك ِب�َصْوٍم َعَلى 
ْطَفاِلَنا َوِلُكلِّ  �إَِلِهَنا ِلَنْطلَُب ِمْنُه َطِريقاً ُم�ْصَتِقيَمًة َلَنا َولأَ

َجْي�صاً  �ْلَِلِك  ِمَن  �أَْطلَُب  �أَْن  ِمْن  َخِجْلُت  لأَنِّ  َماِلَنا. 

ُقْلَنا  َنا  ِريِق لأَنَّ �ْلَعُدوِّ ِف �لطَّ ِلُيْنِجُدوَنا َعَلى  َوُفْر�َصاناً 

ْوَلَتُه  ِلْلَمِلَك: »�إِنَّ َيَد �إَِلِهَنا َعَلى ُكلِّ َطاِلِبيِه ِلْلَخرْيِ َو�صَ

َوَغ�َصَبُه َعَلى ُكلِّ َمْن َيْتُُكُه«. َف�ُصْمَنا َوَطَلْبَنا َذِلَك ِمْن 

�إَِلِهَنا َفا�ْصَتَجاَب َلَنا." )عزرا 8: 21(.

كان على عزرا اأن يختار بني ما ه� ج�سدي وما 

ه� روحي، كان باإمكانه اأن يلجاأ اإىل اخليار اجل�سدي 

طالبًا جي�سًا وفر�سانًا من امللك، وما كان ذلك ليك�ن 
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خطية، لكنه يدل على م�ست�ى منخف�س من الإميان، 

اللَّـه  اإىل  ينظر  اأن  اختار  اإىل خيار روحي،  لكنه جلاأ 

مت�رصعًا اإليه وطالبًا ع�نه الفائق للطبيعة. وقد عرف 

عزرا و�سعب اللَّـه كيف يفعل�ن ذلك بطريقة �سحيحة، 

فقد كان الأمر بديهيًا بالن�سبة لهم، ف�سام�ا، وتذلل�ا 

اإليه فا�ستجاب لهم، ووفر لهم  اللَّـه، وت�رصع�ا  اأمام 

رحلة اآمنة كما اأرادوا.

يف �سفر اأخبار الأيام الثاين نقراأ عن حادثة تعر�ست 

لها مملكة يه�ذا اأثناء حكم امللك يه��سافاط: 

َعَلْيَك  َجاَء  »َقْد  َيُهو�َصاَفاَط:  َو�أَْخَبُو�  �أَُنا�ٌس  "َفَجاَء 
وَن  ُجْمُهوٌر َكِثريٌ ِمْن َعْبِ �ْلَبْحِر ِمْن �أََر�َم َوَها ُهْم ِف َح�صُّ

َوَجَعَل  َيُهو�َصاَفاُط،  َفَخاَف  َجــْدٍي(.  َعنْيُ  )ِهَي  َتاَماَر« 

، َوَناَدى ِب�َصْوٍم ِف ُكلِّ َيُهوَذ�. َو�ْجَتَمَع  َوْجَهُه ِلَيْطلَُب �لرَّبَّ

َيُهوَذ�  ُمُدِن  ُكلِّ  ِمْن  �أَْي�صاً  َجاُءو�   . �لرَّبَّ ُلو� 
ِلَي�ْصاأَ َيُهوَذ� 

." )2اأخبار الأيام 20 : -2 4( ُلو� �لرَّبَّ
ِلَي�ْصاأَ
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يف  ونقراأ  اللَّـه،  ع�ن  طالبًا  يه��سافاط  ف�سلى 

خامتة �سالته هذه الكلمات الهامة جداً:

َلْي�َس  ُه  نَّ لأَ َعَلْيِهــْم  َتْق�ِصــي  �أََمـــا  �إَِلَهَنـــا  "َيا 
َعَلْيَنا  �لآِتي  �ْلَكِثريِ  ْمُهوِر  �ْلُ َهَذ�  �أََماَم  ٌة  ُقوَّ ِفيَنا 

�أَْعُيُنَنا."  َنْحَوَك  َوَلِكْن  َنْعَمُل  َماَذ�  َنْعَلُم  لَ  َوَنْحُن 

)2اأخبار الأيام 20 : 12(

هذه هي الكلمات الرئي�سية: " ... لي�س فينا ق�ة... 

ل نعلم ماذا نعمل ..." فكان عليهم اأن يلجاأوا اإىل اللَّـه 

اأدرك�ا متامًا  وقد  للطبيعة،  الفائقة  مع�نته  طالبني 

كيف يلجاأون اإىل اللَّـه؛ لقد تخل�ا عن ما ه� طبيعي، 

لكي ينال�ا ما ه� فائق للطبيعة.

القدمي،  العهد  يف  ال�س�م  ممار�سة  عن  اآخر  مثال 

ناأخذه من مرا�سيم ي�م الكفارة:
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ْهِر  �ل�صَّ ِف  ُكْم  �أَنَّ ًة  َدْهِريَّ َفِري�َصًة  َلُكْم  »َوَيُكوُن 

لُوَن ُنُفو�َصُكْم، َوُكلَّ َعَمٍل لَ  ْهِر ُتَذلِّ اِبِع ِف َعا�ِشِ �ل�صَّ �ل�صَّ

ُه ِف  اِزُل ِف َو�َصِطُكْم. لأَنَّ َتْعَملُوَن: �ْلَوَطِنيُّ َو�ْلَغِريُب �لنَّ

رُ َعْنُكْم ِلَتْطِهريُِكْم. ِمْن َجِميِع َخَطاَياُكْم  َهَذ� �ْلَيْوِم ُيَكفِّ

لُوَن  َوُتَذلِّ َلُكْم،  ُهَو  ُعْطَلٍة  �َصْبُت  َتْطُهرُوَن.  �لرَّبِّ  �أََماَم 

ًة." )لويني 16: 29 – 31( ُنُفو�َصُكْم َفِري�َصًة َدْهِريَّ

لقد حافظ اليه�د على هذه الفري�سة منذ 3500 

�سنة، وكان ي�م الكفارة بالن�سبة لهم ه� ي�م ال�س�م. 

�سفر  اأي�سًا، حيث ي�سف  العهد اجلديد  ي�ؤكده  هذا ما 

اأعمال الر�سل رحلة ب�ل�س البحرية اإىل روما قائاًل:

َفرُ ِف �ْلَبْحِر َخِطر�ً،  اَر �ل�صَّ ا َم�َصى َزَماٌن َطِويٌل َو�صَ "َوَلَّ
ْوُم �أَْي�صاً َقْد َم�َصى..." )اأعمال 27 : 9(. �إِْذ َكاَن �ل�صَّ

والذي  الكفارة،  ي�م  ه�  هنا  بال�س�م  املق�س�د 

ياأتي دائمًا يف نهاية اأيل�ل )�سبتمرب( وبداية ت�رصين 

العهد  وُيظهر  ال�ستاء.  مطلع  يف  اأي  )اأكت�بر(،  الأول 
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هذا  الكفارة  بي�م  يحتفل�ن  كان�ا  اليه�د  اأن  اجلديد 

قد طالب  اللَّـه  فكان  "ال�س�م"،  ي�م  اأنه  اعتبار  على 

اأمامه ب�س�ٍم جماعي،  القدمي بتذليل نف��سهم  �سعبه 

وقد قراأنا من �سفر الالويني عن م�عد ومرا�سيم ذلك 

الي�م الذي ه� اأقد�س الأيام يف تق�مي اليه�د.

هنا حقيقتان يجب مالحظتهما: 

�أولً: كان ال�س�م يف هذه احلالة ه� جتاوب الإن�سان 

مع ما اأنعم به اللَّـه عليه من غفران وتطهري، فقد كان 

رئي�س الكهنة يدخل اإىل قد�س الأقدا�س يف ذلك الي�م 

لين�سح على التاب�ت من دم ذبيحة الكفارة.

ثانياً: كانت هذه الكفارة فعالة يف حياة كل الذين 

يقبل�نها عن طريق ال�س�م بالذات.

الإن�سان  وعلى  دوره،  اللَّـه  اأجنز  اأخرى،  بكلمات 

من  كثري  على  ينطبق  وهــذا  اأي�سًا.  بــدوره  يق�م  اأن 

تعامالت اللَّـه مع الإن�سان، فاللَّـه يق�م بدوره، لكنه 
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يت�قع جتاوبنا. وكثرياً ما يك�ن ال�س�م ه� التجاوب 

الذي يت�قعه اللَّـه.

ظل  يف  �سعبه  جميع  طالب  اللَّـه  اأن  امل�ؤكد  من   

ي�م  يف  ي�س�م  ل  من  وكل  بال�س�م،  القدمي  العهد 

الكفارة كان ُيقطع من �سعب اللَّـه. وهذا يبني الأهمية 

اللَّـه لتلك املمار�سة، باعتبارها  اأولها  التي  البالغة 

الت�ا�سع  اإىل  �سعبه  ي�سل  لكي  عينها،  التي  الطريقة 

اأمامه، ولكي يك�ن�ا م�ؤهلني لنيل بركاته التي وفرها 

لهم. 



الف�صل الثاين

ال�ص�م واأمثلة من العهد اجلديد

راأينا يف الف�سل الأول اأن ال�س�م ه� مفتاح روحي 

�سائع؛ فبينما جند مبداأ ال�س�م وا�سحًا عرب �سفحات 

الكتاب املقد�س، جند اأي�سًا اأن كني�سة الي�م ل ت�ليه 

ال�س�م  هدف  اأن  وقلنا  الهتمام.  من  الكايف  القدر 

النف�س  و�سع  ه�  ــــ  الكتاب  يعلنه  كما  ــــ  الرئي�سي 

وتذليلها اأمام اللَّـه، ال�س�م ه� الطريقة التي تقدمها 

لقد  اللَّـه،  اأمام  نت�ا�سع  اأن  ن�ستطيع  لكي  اللَّـه  كلمة 

اأعلن اللَّـه طريقة عملية ب�سيطة تق�دنا اإىل الت�ا�سع 

وهي ال�س�م.

العهد  من  الأمثلة  بع�س  يف  نظرنا  ــك،  ذل بعد 

ال�سبي،  من  والع�دة  عزرا  املزامري،  يف  داود  القدمي: 
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الذي  الكفارة  ي�م  واأخرياً  يه�ذا،  و�سعب  يه��سافاط 

يتعني على كل يه�دي اأن ي�س�م فيه.

ه�  ما  عن  التخلي  فه�  الأهم  ال�س�م  ج�هر  اأما 

طبيعي، �سعيًا اإىل ما ه� فائق للطبيعة، فمن الطبيعي 

فنحن  الأكــل،  عن  منتنع  وعندما  ناأكل،  اأن  لنا  جداً 

اللَّـه،  نح�  ونت�جه  الطبيعي،  عن  باإرادتنا  نتخلى 

ونح� ما ه� فائق للطبيعة، وملثل هذا امل�قف اأهمية 

عميقة.
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ال�ص�م يف حياة الرب ي�ص�ع

ي�س�ع  الرب  من حياة  رئي�سيًا  ال�س�م جزءاً  كان 

وخدمته، واأ�سبح بعد ذلك جزءاً من حياة الكني�سة يف 

الرب  ممار�سة  على  بالتاأكيد  اأوًل  نبداأ  اجلديد.  العهد 

ي�س�ع نف�سه لل�س�م كما تبني الأناجيل:

�لرُّوِح  ِمَن  َتِلئاً  ُمْ �لأُْرُدنِّ  ِمَن  َفَرَجَع  َي�ُصوُع  ا  مَّ
»�أَ

�أَْرَبِعنَي َيْوماً  ِة  �ْلُقُد�ِس، َوَكاَن ُيْقَتاُد ِبالرُّوِح ِف �ْلَبِّيَّ

ا  اِم. َوَلَّ يَّ
ُيَجرَُّب ِمْن �إِْبِلي�َس. َوَلْ َياأُْكْل �َصْيئاً ِف ِتْلَك �لأَ

ْت َجاَع �أَِخري�ً.«  )ل�قا 4 : 1 – 2( َتَّ

وقد بينا �سابقًا باأن هذه الكلمات ت�سري اإىل امتناع 

ي�س�ع عن الطعام فقط ل عن �رصب املاء.

من  كبري  ــدر  ق على  اأمــريــن  ي�س�ع  اخــتــرب  لقد 

احل�سا�سية قبيل دخ�له جمال اخلدمة العلنية:

• الختبار الأول ه� حل�ل الروح القد�س عليه، حيث 
ُم�سح بق�ة فائقة من اأجل اخلدمة، لكنه مل يبا�رص 
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اخلدمة بعد ذلك ب�سكل ف�ري.   

ال�س�م يف  من  ي�مًا  اأربعني  كان  الثاين  • الختبار 
اإىل  ناظراً  الطبيعي  الطعام  امتنع عن  لقد  الربية، 

ما ه� ف�ق الطبيعي.

وجها  ال�سيطان  ي�س�ع  واجــه  الفرتة،  تلك  اأثناء 

ال�سيطان  على  انت�رص  �س�مه،  خــالل  ومــن  ل�جه، 

انت�ساراً هائاًل.

كنا  اإن  هذا  حياتنا،  يف  ال�س�م  اأهمية  ي�ؤكد  هذا 

ن�سعى اإىل النت�سار على ال�سيطان، فاإذا كان ي�س�ع 

ال�سيطان، من  ال�س�م يف معركته مع  اإىل  احتاج  قد 

منا يجروؤ اأن يدعي النت�سار على ال�سيطان من دون 

�س�م.

ال�ســ�م على حياة ي�ســ�ع كما ه�  لحــظ تاأثري 

وارد يف )ل�قا 4 : 14( :

َوَخَرَج  ِليِل.  �ْلَ �إَِل  �لرُّوِح  ِة  ِبُقوَّ َي�ُصوُع  َوَرَجَع   "
َخَبٌ َعْنُه ِف َجِميِع �ْلُكوَرِة �ْلُِحيَطِة."
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يف  امل�ستخدمة  للتعابري  خا�سة  اأهمية  هناك 

ل�قا 4. عندما ذهب ي�س�ع اإىل الربية نقراأ اأنه كان 

َتِلئاً ِمَن �لرُّوِح �ْلُقُد�ِس..." )ع 1(، وبعدما رجع  "... ُمْ
اأنه  ال�س�م، نقراأ  اأربعني ي�مًا من  من الربية، بعد 

ِة �لرُّوِح..." )ع14(؛ فالمتالء  "... َوَرَجَع َي�ُصوُع ِبُقوَّ
اآخر.  الروح هي �سيء  بينما ق�ة  الروح �سيء،  من 

منذ  خا�س  ب�سكل  ــروح  ال مبــلء  ي�س�ع  متتع  لقد 

برزت  الروح  ق�ة  لكن  الأردن،  نهر  يف  معم�ديته 

بعد  لها  مثيل  ل  بفاعلية  خدمته  ويف  حياته  يف 

تك�ن  اأن  يجب  احلقيقة  هذه  اأن  واأعتقد  �س�مه؛ 

حياتنا  يف  عليه  نقي�س  اأن  ينبغي  الــذي  املثال 

الروحية.

يف وقت لحق ي�ؤكد ي�س�ع نف�سه قائاًل:

َفالأَْعَماُل  ِبي  ُيوؤِْمُن  َمْن  َلُكْم:  �أَُقوُل  قَّ  �ْلَ قَّ  "�َْلَ
ِتي �أََنا �أَْعَملَُها َيْعَملَُها ُهَو �أَْي�صاً، َوَيْعَمُل �أَْعَظَم ِمْنَها  �لَّ

لأَنِّ َما�ٍس �إَِل �أَِبي." )ي�حنا 14 : 12(



ومتى �سمتم... 22

اأن اأعمال ي�س�ع بداأت بال�س�م،  اأن اأبني هنا  اأود 

فمن  ــرب،  ال طريق  نف�س  يف  ن�سلك  اأن  اأردنـــا  ــاإذا  ف

املنطقي اأن نبداأ من حيث بداأ ه� – اأي بال�س�م.

وقد علنّم ي�س�ع تالميذه عن ال�س�م يف عظته على 

اجلبل فقال:

َو�ْغ�ِصْل  �َصَك  َر�أْ َفاْدُهْن  �ُصْمَت  َفَمَتى  �أَْنــَت  ا  مَّ
"َو�أَ

ِذي ِف  اِئماً، َبْل لأَِبيَك �لَّ ا�ِس �صَ َوْجَهَك، ِلَكْي لَ َتْظَهَر ِللنَّ

َفاِء ُيَجاِزيَك َعالَِنَيًة."  ِذي َيَرى ِف �ْلَ َفاِء. َفاأَُبوَك �لَّ �ْلَ

)متى 6: -17 18(.

بطريقة  ي�س�م�ن  الذين  مبكافاأة  ي�س�ع  يعد 

الكلمة  هــذه  هنا  لحــظ  �سحيح.  وبدافع  �سحيحة 

ال�سغرية الهامة التي ي�ستخدمها ي�س�ع:

واإل  �سمت..."  "اإذا  يقل:  فلم  ْمَت...،  �سُ َفَمَتى   "
 "  : قــال  لكنه  الإن�سان،  يد  يف  ال�س�م  خيار  لكان 

ممار�سة  ه�  ال�س�م  اأن  مفرت�سًا  ْمَت..."  �سُ َفَمَتى 

طبيعية وُم�َسلم بها.
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ال�ساد�س  الإ�ــســحــاح  م��س�ع  تلخي�س  ميكن 

رئي�سية:  روحية  واجبات  ثالثة  يف  متى  اإجنيل  من 

يف  ي�س�ع  وي�ستخدم  و�ل�صوم،  و�ل�صالة،  �ل�صدقة، 

تقدميها كلمة واحدة هي "متى"، فلم يقل "اإذا" اأبداً. 

يف العدد 2 يق�ل:

 "  : يق�ل   5 العدد  يف  َدَقًة..."،  �صَ َنْعَت  �صَ "َفَمَتى 
ْيَت...،" ويف العدد 17 يق�ل: "َفَمَتى �ُصْمَت...؛"  لَّ َفَمَتى �صَ

هذه  ممار�سة  بني  لالختيار  جماًل  ي�س�ع  يرتك  فلم 

الأم�ر الثالثة وبني عدم ممار�ستها، ولكنه و�سع هذه 

الأهمية.  من  امل�ست�ى  نف�س  على  الثالثة  ال�اجبات 

بالعطاء  اللتزام  �رصورة  امل�ؤمنني  معظم  يقبل  قد 

هنا  نوؤكد  �أن  ينبغي  لكن  وال�سالة من دون نقا�س، 

و�ل�صالة، ول  �لعطاء  �أهمية عن  يقل  �ل�صوم ل  باأن 

يتطلب �لتز�ماً �أقل منهما.
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ال�ص�م يف الكني�صة الأوىل

مل تقت�رص ممار�سة ال�س�م على ي�س�ع، بل انتقلت 

اإىل كني�سة العهد اجلديد. نقراأ يف )اأعمال 13: 4-1( 

عن كني�سة اأنطاكية:

�أَْنِبَياُء  ُهَناَك  �ْلَكِني�َصِة  ِف  �أَْنَطاِكَيَة  ِف  "َوَكاَن 
ِنيَجَر،  ُيْدَعى  ــِذي  �لَّ َو�ِصْمَعاُن  َبْرَناَبا،  َوُمَعلُِّموَن: 

ى َمَع ِهريُوُد�َس  ِذي َتَربَّ ، َوَمَناِيُن �لَّ َوُلوِكُيو�ُس �ْلَقرْيََو�ِنُّ

�لرَّبَّ  َيْخِدُموَن  ُهْم  َوَبْيَنَما  َو�َصاُوُل.  �لرُّْبِع،  َرِئي�ِس 

َبْرَناَبا  ِل  ــِرُزو�  »�أَْف �ْلُقُد�ُس:  �لرُّوُح  َقاَل  َوَي�ُصوُموَن 

ِذي َدَعْوُتُهَما �إَِلْيِه«. َف�َصاُمو� ِحيَنِئٍذ  َو�َصاُوَل ِلْلَعَمِل �لَّ

ُعو� َعَلْيِهَما �لأََياِدَي ُثمَّ �أَْطَلُقوُهَما. َفَهَذ�ِن  لُّو� َوَو�صَ َو�صَ

�إِْذ �أُْر�ِصالَ ِمَن �لرُّوِح �ْلُقُد�ِس �ْنَحَدَر� �إَِل �َصلُوِكَيَة، َوِمْن 

ُهَناَك �َصاَفَر� ِف �ْلَبْحِر �إَِل ُقْبُ�َس. "

وي�س�م�ن  الــرب  يخدم�ن  الكني�سة  قــادة  كان 

معًا، عندما قبل�ا اإعالنًا بالروح القد�س يت�سمن فرز 

اثنني منهم لعمل ر�س�يل خا�س، بعد هذا الإعالن، مل 
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ير�سل القادة الر�س�لنْي اإىل اخلدمة اجلديدة ف�راً، بل 

ُعو� َعَلْيِهَما �لأََياِدَي..."  لُّو� َوَو�صَ "َف�َصاُمو� ِحيَنِئٍذ َو�صَ
ِمَن �لرُّوِح �ْلُقُد�ِس" على حد تعبري  )ع 3(، ثم "�أُْر�ِصالَ 

الكتاب املقد�س يف العدد الرابع.

اإىل  الطبيعي  ال�س�م من  ينقلنا  ثانية كيف  نرى 

عن  الكني�سة  قادة  تخلى  عندما  الطبيعي،  ف�ق  ما 

البعد الطبيعي ب�ا�سطة ال�س�م، نال�ا اإعالنًا و�سلطانًا 

فائقني للطبيعة، وت�ىل الروح القد�س نف�سه م�سئ�لية 

ه�  كان  اجلماعي  ال�س�م  اأن  ونرى  كاملة.  اخلدمة 

مفتاح هذه الربكات جميعها.

بعد اأن انطلق ب�ل�س وبرنابا يف هذه اخلدمة، نقراأ 

عما كانا يفعالنه عند تاأ�سي�س الكنائ�س اجلديدة من 

امل�ؤمنني اجلدد يف املدن املختلفة:

َيا  لَّ "َو�ْنَتَخَبا َلُهْم ُق�ُصو�صاً ِف ُكلِّ َكِني�َصٍة، ُثمَّ �صَ
�آَمُنو�  َقْد  َكاُنو�  ِذي  �لَّ ِللرَّبِّ  َو��ْصَتْوَدَعاُهْم  َو�ٍم  �صْ

ِباأَ

ِبِه." )اأعمال 14 : 23(
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ميار�س  عادي  غري  حدث  جمرد  ال�س�م  يكن  فلم 

ك بها 
نّ
بني وقٍت واآخر، بل كان ممار�سة م�ستمرة مَت�س

الر�سل وعلم�ها لتالميذهم اجلدد يف كل مكان.

لقد اعتمد انت�سار الإجنيل يف اأيام الكني�سة الأوىل 

على عاملني رئي�سني:

�أولً:  اإر�سال الر�سل واملب�رصين.

ثانياً: تاأ�سي�س الكنائ�س اجلديدة وتعيني الق�س��س 

)اأي ال�سي�خ( يف كل كني�سة.

مل  الأوىل  الكني�سة  اأن  نالحظ  اأن  الأهمية  ومن 

اأن  قبل  �سيخًا  اأن تعنينّ  اأو  ت�ؤ�س�س كني�سة  اأن  حتاول 

الفائق  لالإر�ساد  طلبًا  اللَّـه  اإىل  وتلجاأ  اأوًل،  ت�س�م 

ن�صتطيع  هنا  من  الإلهي.  للع�ن  والتما�سًا  للطبيعة 

�لقول �أن �ل�صوم �لماعي كان من �لأ�صباب �لأ�صا�صية 

لنمو �لكني�صة �لأول و�متد�دها.

وخدمته،  حياته  ح�ل  ب�ل�س  �سهادة  نقراأ  اأخرياً، 
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قراأنا  اللذين  الر�س�لني  اأحد  ه�  ب�ل�س  اأن  متذكرين 

عنهما قبل قليل. فيق�ل ب�ل�س:

ـِه: ِف  �ِم �للَّ ٍء ُنْظِهرُ �أَْنُف�َصَنا َكُخدَّ
ْ
"َبْل ِف ُكلِّ �َصي

يَقاٍت،  �َصَد�ِئَد، ِف �َشُوَر�ٍت، ِف �صِ َكِثريٍ، ِف  ْبٍ  �صَ

ِطَر�َباٍت، ِف �أَْتَعاٍب،  ِف �َشََباٍت، ِف �ُصُجوٍن، ِف ��صْ

َو�ٍم، ِف َطَهاَرٍة، ِف ِعْلٍم، ِف �أََناٍة،  �صْ
ِف �أَ�ْصَهاٍر، ِف �أَ

ِرَياٍء،"  ٍة ِبالَ  بَّ ِف ُلْطٍف، ِف �لرُّوِح �ْلُقُد�ِس، ِف َمَ

)2ك� 6: -4 6(.

ب�سخ�سيته  تتعلق  اأمــ�ر  عدة  هنا  ب�ل�س  ي�سف 

و�سل�كه، وتنطبق اأي�سًا على �رصكائه يف اخلدمة من 

رجال اللَّـه احلقيقيني. من بني ما يعدده ب�ل�س نقراأ 

ال�سهر  فهي  الأوىل  اأما  عن "الأ�سهار" و "الأ�س�ام"؛ 

والتخلي عن الن�م يف ال�قت الذي ميكن فيه اخلل�د 

يف  الطعام  عن  المتناع  هي  والثانية  الراحة،  اإىل 

ال�سهر  ناأكل.  اأن  مبقدورنا  فيه  يك�ن  الــذي  ال�قت 

اإىل  جنبًا  يذكران  وهما  مثاليان،  رفيقان  وال�س�م 
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جنب مع الطهارة والعلم والأناة )اأي ال�سرب( واللطف 

والروح القد�س واملحبة ال�سادقة. �أي �أن �لكتاب يقدم 

�ل�صهر و�ل�صوم على �أنهما جزء من ُعدة خادم �لرب 

اأن هذا مازال �سحيحًا يف نظر  اأعتقد  �لقيقي. واأنا 

اللَّـه بالن�سبة اإلينا الي�م، فمقايي�س اللَّـه واإح�ساناته، 

هي هي الي�م كما كانت بالن�سبة اإىل ب�ل�س والكني�سة 

الأوىل.



الف�صل الثالث

ال�ص�م يغرينا

امتناع  ه�  ال�س�م  اأن  اإىل  ــ  الآن  حتى  ــ  اأ�رصنا 

اإرادي عن الطعام لأغرا�س روحية، ال�س�م ه� طريقة 

اأعدها اللَّـه نف�سه مل�ساعدة �سعبه على و�سع نف��سهم 

وتذليلها، ي�س�ع نف�سه مار�س ال�س�م وعلَّم تالميذه اأن 

يحذوا حذوه، وقد �سارت كني�سة العهد اجلديد الأوىل 

على درب �سيدها، عندما حتدث ي�س�ع عن ال�س�م مل 

يقل: "اإذا �سمت...،" بل قال: "متى �سمت..،" ف��سع 

يف  راأينا  كما  وال�سالة  ال�سدقة  م�ست�ى  يف  ال�س�م 

الإ�سحاح ال�ساد�س من اإجنيل متى.

يف  ال�س�م  عمل  ميكانيكية  ندر�س  اأن  الآن  نريد 

ه�  نراه  ما  واأول  الداخلية.  الإن�سان  �سخ�سية  تغيري 
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و�س�ح كلمة اللَّـه املطلق بخ�س��س احلقيقة التالية: 

الروح القد�س ه� الذي يجعل احلياة امل�سيحية ممكنة، 

ل ميكن لق�ة اأخرى اأن متكننا من احلياة يف امل�ست�ى 

الذي يطلبه اللَّـه منا كم�ؤمنني، ل ميكن حتقيق ذلك 

بق�تنا، بل بالعتماد الكلي على الروح القد�س. لذلك، 

معرفة  هو  �لناجحة  �لروحية  �لياة  مفتاح  فاإن 

كيفية �إطالق قوة �لروح �لقد�س ف حياتنا، فعندها 

فقط ن�صتطيع �أن نعمل �لأ�صياء �لتي ل نقدر عليها 

بقوتنا �لذ�تية.

بعد  لتالميذه  احلقيقة  هــذه  ي�س�ع  اأو�سح  وقــد 

القيامة، وقبل اأن ي�سمح لهم بالنطالق اإىل خدمتهم 

يف العامل اأجمع، فقال يف )اأعمال الر�سل 1: 8 (:

�ْلُقُد�ُس  �لرُّوُح  َحلَّ  َمَتى  ًة  ُقوَّ �َصَتَناُلوَن  ُكْم  "َلِكنَّ
ُكلِّ  َوِف  �أُوُر�َصِليَم،  ِف  �ُصُهود�ً  ِل  َوَتُكوُنوَن  َعَلْيُكْم، 

اِمَرِة، َو�إَِل �أَْق�َصى �لأَْر�ِس".  ِة، َو�ل�صَّ �ْلَيُهوِديَّ
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فكاأنه يق�ل: "حتتاج�ن اإىل ق�ة اأعظم من ق�تكم 

الذاتية، لكي تقدروا اأن تتم�ا ما اأمرتكم به. هذه الق�ة 

تاأتي اإليكم من الروح القد�س، فال تذهب�ا ول تخدم�ا 

اإىل اأن تنال�ا ق�ة الروح القد�س."

اأهل  اإىل  قارن هذا مع كلمات ب�ل�س يف ر�سالته 

بال�سالة  الق�ة  عن  اأ�سا�سًا  يتحدث  حيث  اأف�س�س، 

فيق�ل:

ا َنْطلُُب �أَْو  "َو�ْلَقاِدُر �أَْن َيْفَعَل َفْوَق ُكلِّ �َصْيٍء �أَْكَثَ ِجّد�ً ِمَّ
ِتي َتْعَمُل ِفيَنا" )اأف�س�س 3: 20(. ِة �لَّ َنْفَتِكرُ، ِبَح�َصِب �ْلُقوَّ

اأفكارنا  تف�ق حدود  اللَّـه  قدرة  باأن  ب�ل�س  يق�ل 

ح�سب  يك�ن  هذا  ولكن  ارتفعت،  مهما  وت�س�راتنا 

الق�ة التي تعمل فينا. اأي اأن مقدار عمل اللَّـه فينا ل 

يعتمد على مقدار ما نريد اأو ما نفتكر، بل على مقدار 

ذلك  كان  �س�اء  خاللنا،  ومن  فينا  العاملة  اللَّـه  ق�ة 

يف ال�سالة اأو التب�سري اأو اأية خدمة اأخرى. املفتاح اإذا 
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ه� معرفة كيفية اإطالق ق�ة الروح القد�س لتعمل فينا 

كقن�ات اأو اأدوات يعمل الروح من خاللها بال مانع.

ن�ستطيع الآن اأن ننتقل اإىل حقيقة اأ�سا�سية اأخرى 

القدمية  اأن:الطبيعة اجل�سدية  اللَّـه وهي  تعلنها كلمة 

حتارب الروح القد�س. اإن عدم اخل�س�ع للروح القد�س 

بل هي يف  القدمية،  الطبيعة  ه� من طليعة مميزات 

�رصاع دائم مع الروح. 

التي  القدمية  الطبيعة  تلك  اجلديد  العهد  وي�سمي 

يق�سد  ول  "اجل�سد"  ــ  نتميز بها قبل ال�لدة الثانية 

طبيعتنا  جممل  بل  املـــادي،  ج�سمنا  هنا  باجل�سد 

اللَّـه.  ع�سى  الــذي  )اآدم(  الأول  اأبينا  من  امل�روثة 

فهناك، يف اأعماق كل واحِدٍ منا، يقبع اإن�ساٌن متمرٌد 

عا�ٍس؛ هذا ه� مفه�م الطبيعة القدمية.

عن   )17  –  16  :5 )غالطية  يف  ب�ل�س  يق�ل 

الطبيعة القدمية:
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�َصْهَوَة  لُو�  ُتَكمِّ َفالَ  ِبالرُّوِح  ��ْصلُُكو�  �أَُقوُل:  ا  َ "َو�إِنَّ
دَّ  َو�لرُّوُح �صِ �لرُّوِح،  دَّ  َي�ْصَتِهي �صِ �َصَد  �ْلَ لأَنَّ  �َصِد.  �ْلَ

َتْفَعلُوَن  َحتَّى  �لآَخَر،  �أََحُدُهَما  ُيَقاِوُم  َوَهَذ�ِن  �َصِد،  �ْلَ

َما لَ ُتِريُدوَن."

هذا الكالم غاية يف ال��س�ح والأهمية ، فالطبيعة 

اجل�سدية القدمية هي يف ت�ساد تام مع روح اللَّـه؛ اإذا 

للروح،  مقاومني  نك�ن  اجل�سدية؛  للطبيعة  خ�سعنا 

�سيئًا  نفعل  اأن  علينا  للروح،  نخ�سع  اأن  اأردنــا  اإذا 

الطبيعة  هذه  �سيطرة  لأن  اجل�سدية،  الطبيعة  ب�سدد 

للروح.   ومقاومًا  م�ساداً  نفعله  ما  كل  من  جتعل 

بل  فح�سب،  املادية  رغباتنا  على  ينطبق  ل  وهذا 

على ما يدع�ه الكتاب "اهتمام اجل�سد" اأي�سًا. ما ه� 

اهتمام اجل�سد؟ اإنه الفكر اجل�سدي، اإنه الطريقة التي 

امل�ل�دة  غري  القدمية  اجل�سدية  الطبيعة  فيها  تفكر 

من اللَّـه.  لحظ الكلمات الق�ية التالية، والتي ي�سف 
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ُهَو  �َصِد  �ْلَ �ْهِتَماَم  "لأَنَّ  اجل�سد:  اهتمام  ب�ل�س  بها 

ُه  ـِه، لأَنَّ عاً ِلَناُمو�ِس �للَّ ِه، �إِْذ َلْي�َس ُهَو َخا�صِ َعَد�َوٌة ِللَّ

�أَْي�صاً لَ َي�ْصَتِطيُع." )رومية 8: 7(.

ب�س�رة  الكلمات  هذه  الي�س�عية  الرتجمة  وت�سع 

اأقرب اإىل الأ�سل فتق�ل:

لأن فطنة اجل�سد عداوة هلل، اإذ ل تخ�سع لنام��س 

اللَّـه، بل هي ل ت�ستطيع اخل�س�ع له.

ما اأق�ى الكلمات التي ي�ستخدمها ب�ل�س! فاجل�سد 

الطريقة  )اأي  اجل�سد  القد�س،وفطنة  الــروح  يقاوم 

اجل�سدية يف التفكري( هي عداوة هلل، ول جمال للحياد. 

ل تقدم كلمة اللَّـه اأية اإ�سارة اإىل اإمكانية حتقيق اإرادة 

التفكري،  يف  طريقته  اأو  اجل�سد  طبيعة  خالل  من  اللَّـه 

عداوة  ج�هره  يف  اجل�سدي  الفكر  م�ستحيل؛  اأمر  فه� 

اللَّـه.

مرة اأخرى، ما ه� اهتمام اجل�سد؟ بل ما هي فطنة 
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عمل  جمالت  اإنها  الأدق(؟  الرتجمة  )ح�سب  اجل�سد 

القدمية غري امل�ل�دة ثانية، وهذه املجالت  النف�س 

تلخي�س  وميكن  والع�اطف.  والفكر  الإرادة   : هي 

تق�ل:  ــالإرادة  ف ق�سرية،  عبارة   يف  منها  كل  عمل 

تق�ل  بينما  اأعتقد،"  "اأنا  يق�ل:  والفكر  اأريد،"  "اأنا 
 )ego( الأنا  تعابري  وت�سيطر  اأ�سعر."  "اأنا  الع�اطف: 

هي  هذه  اللَّـه؛  من  امل�ل�د  غري  الإن�سان  على  هذه 

طريقة الطبيعة اجل�سدية يف العمل.

فاإذا اأردنا اأن نخ�سع للروح القد�س لكي يعمل فينا 

للروح  اجل�سدية  الطبيعة  ُنخ�سع  اأن  ينبغي  بحرية، 

القد�س اأوًل: ينبغي اأن ُنخ�سع كل من " اأنا اأريد،" "اأنا 

اللَّـه. وميكن حتقيق هذا  اأ�سعر" لروح  "اأنا  اأعتقد،" و 

بال�س�م كما تق�ل كلمة اللَّـه، في�س�ع نف�سه جلاأ اإىل 

وكذلك  ب�ل�س،  وكذلك  ذلك،  حتقيق  اأجل  من  ال�س�م 

ينبغي اأن نفعل اأنا واأنت.
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فيما يلي �س�رة ال�رصاع الذي اختربه ب�ل�س مع 

ي�سـف  عليها.  انت�ساره  وكيفية  اجل�سدية  طبيعته 

ب�ل�س هذا ال�ســراع يف )1 ك�رنث��س 9: 25 – 27(، 

حيث ي�ستخدم م�سطلحات الريا�سيني الذين يتدرب�ن 

من اأجل الف�ز يف دورة األعاب ريا�سية فيق�ل:

�لتجمة  متناف�س"  "وكل  ]�أو  ُيَجاِهُد  َمْن  "َوُكلُّ 
ُكلِّ  ِف  َنْف�َصُه  َي�ْصِبُط  �ل�صتكة[  �لديدة،  �لعربية 

ا َنْحُن  مَّ
ُخُذو� �إِْكِليالً َيْفَنى، َو�أَ

ا �أُوَلِئَك َفِلَكْي َياأْ مَّ
�َصْيٍء. �أَ

َلْي�َس َعْن  ُه  َكاأَنَّ َهَكَذ�  �أَْرُك�ُس  �أََنا  �إِذ�ً  َيْفَنى.  لَ  َفاإِْكِليالً 

َبْل  �ْلَهَو�َء.  ُِب  �أَ�شْ لَ  َكاأَنِّ  اِرُب  �أُ�صَ َهَكَذ�  َيِقنٍي.  َغرْيِ 

�أَْقَمُع َج�َصِدي َو�أَ�ْصَتْعِبُدُه، َحتَّى َبْعَد َما َكَرْزُت ِلالآَخِريَن 

ريُ �أََنا َنْف�ِصي َمْرُفو�صاً ]�أي خا�ش لل�صباق[". لَ �أَ�صِ

اجل�سدية  طبيعته  قمع  �رصورة  ب�ل�س  اأدرك  لقد 

الإلهية.  دع�ته  اإمتام  يف  ينجح  لكي  وا�ستعبادها، 

وهذا ي�سعنا اأمام �س�ؤال ُمِلح: من ه� ال�سيد ومن ه� 
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ال�سيد  ه�  اجل�سد  هل  منا؟  واحد  كل  حياة  يف  العبد 

والروح جمرد تابع له؟ اأم اأن الروح ه� ال�سيد واجل�سد 

يك�ن  اأن  اإما  احلقيقة:  هذه  لكم  اأوؤكــد  دع�ين  عبده؟ 

اجل�سد عبداً رائعًا واإما اأن يك�ن �سيداً رديئًا.

الذي كان  اأ�سدقائي  اأحد  الآن ما حدث مع  اأذكر 

ال�س�م،  عن  اأعلم  مرة  �سمعني  وقد  حماميًا،  يعمل 

فقرر اأن ذلك ما يحتاج اإليه. حدد �سديقي ي�ما لكي 

ي�س�م فيه، وكان ذلك الي�م من اأ�س�اأ الأيام بالن�سبة 

ال�سارع، كانت حتا�رصه  اإىل  اإليه؛ فكلما كان يخرج 

الطعام  روائــح  وتتجاذبه  ح�له  من  املطاعم  �س�ر 

واأل�ان احلل�ى املعرو�سة يف كل مكان، فكان اجل�ع 

ي�سبب له �رصاعًا عنيفًا. يف نهاية الي�م قال ملعدته: 

"ا�سمعي اأيتها املعدة، لقد كنِت متمردة جداً ومزعجة 
هذا الي�م؛ لذلك، �ساأعاقبك واأ�س�م غداً اأي�سًا."

واأنا اأرى يف هذا در�سًا كبرياً ي�ساعدنا يف حتديد 
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يك�ن  اأن  اإمــا  تذكر،  العبد.  ه�  ومن  ال�سيد  ه�  من 

فاإذا  رديئًا.  �سيداً  يك�ن  اأن  واإما  رائعًا،  عبداً  ج�سدك 

اإكليل  وتنال  امل�سيحية،  حياتك  يف  تنجح  اأن  اأردت 

ل  ج�سدك  اأن  من  تتاأكد  اأن  عليك  الروحي،  ال�سباق 

تك�ن  ل  حتى  حياتك،  على  ي�سيطر  ول  عليك  ي�س�د 

اأنت عبداً ل�سه�اته ونزواته. باملقابل، عليك اأن تك�ن 

منقاداً بح�سب اإرادة اللَّـه وخطته حلياتك، فتعمل كل 

لئال  وا�ستعباده،  ج�سدك  لإخ�ساع  �رصوري  ه�  ما 

ل جهادك يف ميدان ال�سباق. واأنا  ي�س�د عليك، ويعطنّ

اأوؤمن باأن ال�س�م، بطريقة م�ستمرة ومنتظمة، ه� من 

اإحدى الطرق الكتابية الأ�سا�سية لتحقيق ذلك.

يلي:  فاأنت حتيط ج�سدك علمًا مبا  عندما ت�س�م 

 اأيها اجل�سد؛ اأنت عبدي وخادمي، 
َّ
"اأنت ل ت�سيطر علي

و�ستطيع كل ما يعلنه روح اللَّـه يف حياتي."



الف�صل الرابع

ال�ص�م يغري التاريخ

راأينا كيف يغِّري ال�س�م �سخ�سياتنا الداخلية تبعًا 

ملبادئ حمددة:

�أولً: الإقرار باأن الروح القد�س ه� م�سدر الق�ة يف 

الذي  ال�حيد  القد�س(  )الروح  فه�  الروحية؛  حياتنا 

ميكننا من اأن نحيا حياة روحية حقيقية.

القدمية  اجل�سدية  طبيعتنا  بــاأن  الإقـــرار  ثانياً: 

حتارب وتقاوم الروح القد�س، وهما يف �رصاع دائم؛ 

فاإذا �ساد اجل�سد، ميتنع الروح القد�س عن العمل فينا.

ثالثاً: ال�س�م ه� الطريقة التي عينها اللَّـه لإخ�ساع 

اجل�سد وا�ستعباده. بعد ذلك، ي�سبح الروح القد�س حراً 
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ننا من حتقيق اإرادة اللَّـه يف حياتنا. يف عمله، ومُيكِّ

التي  الق�ة  ت�س�ر  اأو  قيا�س  اأنه ل ميكن  وال�اقع 

تنتج عن ال�سالة وال�س�م، ذلك عندما ميار�سا بدوافع 

فالق�ة  اللَّـه،  كلمة  مبادئ  على  وبناء  �سحيحة، 

الناجتة ل تغري الأفراد والعائالت فح�سب، بل املدن 

والأمم واحل�سارات اأي�سًا.

املقد�س،  الكتاب  من  الأمثلة  بع�س  الآن  نعر�س 

ال�س�م على م�سائر املدن والأمم  تاأثري  والتي تبني 

واملمالك. مثالنا الأول من �سفر ي�نان:

اإىل  يذهب  لكي  امل�ؤمن،  النبي  ي�نان  اللَّـه  دعا 

نين�ى املدينة ال�ثنية التي كانت عا�سمة لالآ�س�ريني. 

رف�س ي�نان هذه الإر�سالية وحاول الهرب من دع�ة 

وقا�س  حا�سم  باأ�سل�ب  هروبه  اأمر  اللَّـه  فعالج  اللَّـه، 

حتى رجع ي�نان اإىل طاعته، فماذا حدث بعد ذلك؟
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اَر َقْوُل �لرَّبِّ �إَِل ُيوَناَن َثاِنَيًة: »ُقِم �ْذَهْب  "ُثمَّ �صَ
ِتي  �لَّ �ْلَُناَد�َة  َلَها  َوَناِد  �ْلَعِظيَمِة  �ْلَِديَنِة  ِنيَنَوى  �إَِل 

�أََنا ُمَكلُِّمَك ِبَها«.َفَقاَم ُيوَناُن َوَذَهَب �إَِل ِنيَنَوى ِبَح�َصِب 

ِه َم�ِصريََة  ا ِنيَنَوى َفَكاَنْت َمِديَنًة َعِظيَمًة ِللَّ مَّ
. �أَ َقْوِل �لرَّبِّ

َيْوٍم  �ْلَِديَنَة َم�ِصريََة  َيْدُخُل  َفاْبَتَد�أَ ُيوَناُن  اٍم.  يَّ
�أَ َثالََثِة 

ِنيَنَوى«."  َتْنَقِلُب  َيْوماً  �أَْرَبِعنَي  »َبْعَد  َوَناَدى:  َو�ِحٍد، 

)ي�نان 3: -1 4(.

اأخري  اإنذار  مبثابة  الب�سيطة  ي�نان  ر�سالة  كانت 

من الدين�نة ال��سيكة على املدينة، وكان جتاوب اأهل 

نين�ى مذهاًل:

ِه، َوَناُدو� ِب�َصْوٍم َوَلِب�ُصو�  "َفاآَمَن �أَْهُل ِنيَنَوى ِباللَّ
ِغريِِهْم. َوَبَلَغ �لأَْمرُ َمِلَك  ُم�ُصوحاً ِمْن َكِبريِِهْم �إَِل �صَ

ى  ِه َوَخَلَع ِرَد�ءُه َعْنُه َوَتَغطَّ ِنيَنَوى، َفَقاَم َعْن ُكْر�ِصيِّ

َماِد." )ي�نان 3 : -5 6(.  ِبِ�ْصٍح، َوَجَل�َس َعَلى �لرَّ
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اللَّـه  اإىل  باأكملها  تت�ب  ملدينة  �س�رة  هنا  نرى 

اأ�سدره  الذي  البيان  اأما  ال�سديد،  والتذلل  بال�س�م 

امللك فكان اأعجب واأغرب:

�ْلَِلِك َوُعَظَماِئِه: »لَ  �أَْمِر  "َوُنوِدَي ِف ِنيَنَوى َعْن 
ا�ُس َولَ �ْلَبَهاِئُم َولَ �ْلَبَقرُ َولَ �ْلَغَنُم �َصْيئاً. لَ  َتُذِق �لنَّ

َتْرَع َولَ َت�ْشَْب َماًء." )ي�نان 3: 7(

ي�سم  فلم  و�ساماًل،  جماعيًا  �س�مًا  هــذا  كــان 

ال�س�م  يقت�رص  ومل  اأي�سًا،  الــدواب  بل  فقط،  النا�س 

اأي�سًا.  املاء  عن  بل  فقط،  الطعام  عن  الإمتناع  على 

وي�سيف البيان امللكي اآمراً مبا يلي:

َوَي�ْشُُخو�  َو�ْلَبَهاِئُم  ا�ُس  �لنَّ ِبُ�ُصوٍح*  َوْلَيَتَغطَّ   "
ٍة، َوَيْرِجُعو� ُكلُّ َو�ِحٍد َعْن َطِريِقِه �لرَِّديَئِة  ِه ِب�ِصدَّ �إَِل �للَّ

ِذي ِف �أَْيِديِهْم" )ي�نان 3: 8(. ْلِم �لَّ َوَعِن �لظُّ

* امل�س�ح: ه� قما�س خ�سن، ي�سنع من القنب اأو �سعر املاعز 
وُتن�سج منه الأكيا�س، ويتم ارتداوؤه دللة على الت�بة. 
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ل  فال�س�م  جــداً،  مهمًا  التجاوب  هذا  كان  وقد 

الأخطاء واخلطايا  ن�ستمر بعمل  اإن كنا  �سيئًا  يجدي 

ق�ة  يت�سمن  الــذي  ال�س�م  اأمــا  عليها.  اعتدنا  التي 

فه�  �سائب،  ه�  ما  اإىل  خاطئ  ه�  ما  عن  الت�بة 

ممار�سة ل تقدر بثمن.

اإذاً، مل ي�سم اأهل نين�ى ويلب�س�ا امل�س�ح فح�سب، 

َوَعِن  �لرَِّديَئِة  َطِريِقِه  َعْن  َو�ِحٍد  "ُكلُّ  لكنهم رجع�ا 

�أَْيِديِهْم" )ع 8(؛ نعرف من مقاطع  ِذي ِف  ْلِم �لَّ �لظُّ

تن�س  كما  العنف  )اأو  الظلم  بــاأن  اأخــرى  كتابية 

اخلطية  ه�  امل�سرتكة(  اجلديدة  العربية  الرتجمة 

اأهل نين�ى. ويختتم البيان امللكي  التي متيز بها 

مبا يلي:

َه َيُعوُد َوَيْنَدُم َوَيْرِجُع َعْن ُحُموِّ َغ�َصِبِه  " َلَعلَّ �للَّ
َفالَ َنْهِلَك«." )ي�نان 3: 9(
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وفيما يلي م�قف اللَّـه مما حدث:

ُهْم َرَجُعو� َعْن َطِريِقِهِم  ُه �أَْعَماَلُهْم �أَنَّ ا َر�أَى �للَّ " َفَلمَّ
َم �أَْن َي�ْصَنَعُه  ِذي َتَكلَّ ِّ �لَّ ُه َعَلى �ل�شَّ �لرَِّديَئِة، َنِدَم* �للَّ

ِبِهْم َفَلْم َي�ْصَنْعُه." )ي�نان 3: 10(.

تتذكرون ي�حنا املعمدان ور�سالته عن الت�بة، 

ليعتمدوا  وال�سدوقي�ن  الفري�سي�ن  جاء  وكيف 

منه، فطالبهم باإظها ثمار الت�بة يف حياتهم اأوًل: 

اأن  باأنك تائب من دون  اأن تق�ل  ل فائدة من  اإذاً 

متى  )اأنظر  اأعمالك  خالل  من  ت�بتك  نتائج  تظهر 

ت�بتهم  اللَّـه  راأى  نين�ى،  حالة  ففي   .)-8  7  :3

* ندم: ل يراد بالندم هنا الرتاجع عن اخلطاأ، فاللَّـه منزنّه عن 
التبدل والتقلب واخلطاأ. لكن مفه�م هذه الكلمةـ  كما يق�سد الكتاب 

ـ ي�سري اإىل رفع الغ�سب )املعلن على اخلطية دائمًا واأبداً(، واإبداله 

بالرحمة )املعلنة على التائبني دائمًا واأبداً(.
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ورج�عهم عن طرقهم الرديئة، فتحنن واأبعد عنهم 

الدمار الذي كان�ا ي�ستحق�نه.

من املثري اأي�سًا اأن نعرف باأن نين�ى بقيت �ساملة 

وقد  احلادثة،  هذه  بعد  عام  مئتي  ملدة  اخلراب  من 

ذلك  خالل  الدين�نة.  من  التائب  اجليل  ذلك  كل  جنا 

اإ�رصائيل  اإىل  ُكرث  اأنبياء  اأر�سل  قد  اللَّـه  كان  ال�قت، 

ر�سالة  حمل�ا  ممن  وغريهم  وه��سع  عام��س  مثل 

اللَّـه  �سعب  يف  بالت�بة  ونــادوا  والدين�نة،  التحذير 

اللَّـه، رغم  اإىل  اأنهم مل يت�ب�ا ومل يرجع�ا  اإل  القدمي، 

اأن لهم الكتب وال�رصيعة وكان فيهم م��سى والأنبياء، 

وهي امتيازات مل يتمتع بها اأهل نين�ى الذين زارهم 

األي�س  كلها،  املدينة  فتابت  واحــدة،  مرة  واحد  نبي 

اللَّـه  اأن  اأي�سًا،  املثرية  النتائج  ومن  مذهاًل؟!  ذلك 

ا�ستخدم  ثم  الآ�س�ريني،  عا�سمة  نين�ى  على  حافظ 

الآ�س�ريني اأنف�سهم لتنفيذ دين�نته على ا�رصائيل.
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ونذيـراً  �سـاهداً  اإ�سـرائيل تقف  اللَّـه على  اإن دين�نـة 

ملن يدَّع�ن امل�سيحية يف الغرب ويف كل مكان، فنحن 

ــ املدع�ين م�سيحيني ــ منلك التقليد والتاريخ امل�سيحي 

احلافل، والكتب املقد�سة، والكني�سة، فهل اأ�سابنا ال�سمم 

بعد  جياًل  وندائه  اللَّـه  �س�ت  اأمام  اليه�د  اأ�ساب  الذي 

غري  خلفية  من  اأمم  اإىل  �س�ته  اللَّـه  ير�سل  وهل  جيل؟ 

اأداة  بعد  فيما  وتك�ن  و�سليبه،  فــداءه  تقبل  م�سيحية 

يديننا بها اللَّـه؟ هل تك�ن ال�سني مثاًل م�ؤهلة لكي تدين 

امل�سيحيني الإ�سميني يف كل مكان؟ وهل تقف ق�سة اأهل 

نين�ى كنمٍط قابل للتطبيق يف اأيامنا هذه؟.

مثال اآخر عن اأثر ال�س�م يف تغيري التاريخ ناأخذه 

من �سفر اأ�ستري:

والتي  فار�س،  مملكة  يف  م�سبـيني  اليه�د  كان 

تك�نت من 127 مقاطعة كانت تعرف با�سم " العامل 
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اليه�د كان�ا  الهند. كل  اإىل  القدمي" ومتتد من م�رص 

يعي�س�ن �سمن حدود مملكة فار�س يف ذلك ال�قت.

لهامان  كان  "هامان"،  ا�سمه  رجل  هناك  وكان 

األحَّ على  �سيا�سي رفيع يف مملكة فار�س، وقد  مركز 

بالق�ساء  فيه  ياأمر  عامًا  مر�س�مًا  ي�سدر  لكي  امللك 

معني،  يــ�م  يف  مملكته  يف  ال�ساكنني  اليه�د  على 

تدمري  حمـــاولت  بــني  مــن  املحاولة  هــذه  وكــانــت 

اليه�د، فهي اأكرث خط�رة مما عمد اإليه اأدولف هتلر 

من  الأزمة  هذه  وكانت  الثانية،  العاملية  احلرب  يف 

اأ�سد الأزمات التي واجهت اليه�د عرب التاريخ، لكنهم 

جتاوب�ا مع هذه الأزمة بالت�جه اإىل اللَّـه بال�سل�ات 

والأ�س�ام.

ل  امللك  ولكن  يه�دية  )وهــي  اأ�ستري  امللكة  وتقف 

يعرف حقيقة ن�سبها( مثاًل لالأجيال التي جاءت بعدها 
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تغري  التي  ال�سفاعية  وال�سالة  ال�س�م  ق�ة  اإظهار  يف 

التاريخ. فيما يلي و�سف لذلك من )اأ�ستري 4: -15 17(:

»�ْذَهِب  ُمْرَدَخاُي*:  ُيَجاَوَب  �أَْن  �أَ�ْصِتريُ  "َفَقاَلْت 
�ْجَمْع َجِميَع �ْلَيُهوِد �ْلَْوُجوِديَن ِف �ُصو�َصَن َو�ُصوُمو� 

َلْيالً  اٍم  يَّ
�أَ َثالََثَة  َت�ْشَُبو�  َولَ  َتاأُْكلُو�  َولَ  ِجَهِتي،  ِمْن 

َوَهَكَذ�  َكَذِلَك.  َن�ُصوُم  ــَو�ِريَّ  َوَج �أَْي�صاً  َو�أََنــا  َوَنَهار�ً. 

ِة*. َفاإَِذ� َهَلْكُت َهَلْكُت«.  نَّ �أَْدُخُل �إَِل �ْلَِلِك ِخالََف �ل�صُّ

ِبِه  ْتُه  �أَْو�صَ َما  ُكلِّ  َح�َصَب  َوَعِمَل  ُمْرَدَخاُي  َفاْن�َشََف 

�أَ�ْصِتريُ."

يعرف�ن  فهم  يفعل�ن،  مــاذا  اليه�د  عــرف  لقد 

* مردخاي: ه� ابن عم اأ�ستري ومربيها واأب�ها بالتبني )اأنظر 
اأ�ستري2 :5  –7 (.

* خالف ال�سنة: اأي القان�ن الذي ي�سدره امللك، وكان ين�س هنا 
على األ تدخل اأ�ستري اإىل امللك ثالثني ي�مًا )اأنظر اأ�ستري 4: 11(
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كيف  يفهم�ن  كان�ا  الكفارة،  ي�م  مرا�سيم  من  ذلك 

كر�س  وهكذا،  اللَّـه.  اأمــام  بال�س�م  اأنف�سهم  يذلل�ن 

جميع اليه�د، من اأ�ستري فما دون، ثالثة اأيام لل�س�م 

وال�سالة، فماذا كانت النتيجة؟

ويف )اأ�ستري 5 : -1 3( نقراأ هذه الكلمات:

اِلِث )من �أيام �ل�صالة و�ل�صوم(  " َوِف �ْلَيْوِم �لثَّ
ًة َوَوَقَفْت ِف َد�ِر َبْيِت �ْلَِلِك  َلِب�َصْت �أَ�ْصِتريُ ِثَياباً َمَلِكيَّ

َعَلى  َجاِل�ٌس  َو�ْلَِلُك  �ْلَِلِك،  َبْيِت  ُمَقاِبَل  ِة  �ِخِليَّ �لدَّ

�ْلَبْيِت.  َمْدَخِل  ُمَقاِبَل  �ْلُْلِك  َبْيِت  ِف  ُمْلِكِه  ُكْر�ِصيِّ 

�ِر َناَلْت  ا َر�أَى �ْلَِلُك �أَ�ْصِتريَ �ْلَِلَكَة َو�ِقَفًة ِف �لدَّ َفَلمَّ

َهِب  ِنْعَمًة ِف َعْيَنْيِه، َفَمدَّ �ْلَِلُك لأَ�ْصِتريَ َق�ِصيَب �لذَّ

�ْلَق�ِصيِب.  َر�أْ�َس  َوَلَ�َصْت  �أَ�ْصِتريُ  َفَدَنْت  ِبَيِدِه  ِذي  �لَّ

 
َ
َفَقاَل َلَها �ْلَِلُك: »َما َلِك َيا �أَ�ْصِتريُ �ْلَِلَكُة، َوَما ِهي

ِطْلَبُتِك؟ �إَِل ِن�ْصِف �ْلَْمَلَكِة ُتْعَطى َلِك«."
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بذلك  فغريت  امللك،  اإىل  بطلبتها  اأ�ستري  دخلت 

�سعبها  حظي  لقد  فــار�ــس؛  مملكة  تاريخ  جمــرى 

وكذلك  والهزمية،  الذل  من  بدًل  والرفعة  بالإكرام 

احلال بالن�سبة اإىل اأ�ستري ومردخاي قادة ال�سعب. 

اأين كانت نقطة التح�ل؟، اإنها الأيام الثالثة التي 

وطلب  ال�س�م  اأجل  من  اأ�ستري  مع  اليه�د  كر�سها 

اإىل  اأ�ستري  دخلت  عندما  م�سريهم.  فتغري  اللَّـه، 

َوَما  �ْلَِلَكُة،  �أَ�ْصِتريُ  َيا  َلِك  »َما  لها:  وقال  امللك 

َلِك«، كان  ُتْعَطى  �ْلَْمَلَكِة  ِن�ْصِف  �إَِل  ِطْلَبُتِك؟   
َ
ِهي

ذلك مبثابة باب مفت�ح اأمام اأ�ستري ب�سبب ال�س�م 

ت�ساء  ما  تطلب  اأن  با�ستطاعتها  و�سار  وال�سالة، 

لأجل �سعبها.

فاللَّـه  الي�م،  لنا  رائعة  قدوة  اأ�ستري  تقف  وهكذا 

يبحث عن رجال ون�ساء مثل اأ�ستري يدرك�ن ح�سا�سية 

بال�س�م  اللَّـه  اإىل  فيت�جه�ن  واأح�النا،  ظروفنا 
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اإىل ذلك. فمازال  اأي�سًا  الآخرين  وال�سالة، ويق�دون 

اأم�ر  اللَّـه يف  لتدخل  وال�سالة ميثالن دع�ة  ال�س�م 

حرجة  واأحــ�ال  ح�سا�سة،  ظــروف  يف  وذلــك  الب�رص، 

مير بها العامل الي�م، متامًا كما كان يف اأيام اأ�ستري. 

على  وي�سجعهم  امل�ؤمنني  يحث  اللَّـه  مازال  والي�م، 

النتباه الدائم اإىل ال�سالة وال�س�م.
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الق�ة  درا�سة  اإىل  ال�سابقة  الف�س�ل  يف  تطرقنا 

وذلك  وال�س�م،  لل�سالة  نتيجة  تاأتي  التي  الهائلة 

مبادئ  وح�سب  �سحيح  بدافع  ممار�ستها  تتم  حني 

تغريِّ  ل  الق�ة  هذه  اأن  وراأينا  املكت�بة.  اللَّـه  كلمة 

والأمم  املدن  تغري  بل  فح�سب،  والعائالت  الأفــراد 

من  مبثالني  ا�ست�سهدنا  وقــد  اأي�سًا.  واحل�سارات 

ي�نان،  اأيام  نين�ى  مدينة  املقد�س:  الكتاب  تاريخ 

واليه�د يف مملكة فار�س، ففي كل حالة منهما كان 

جمرى التاريخ قد تغري ب�س�رة جذرية عندما و�سع 

بع�س امل�ؤمنني نف��سهم وتذلل�ا اأمام اللَّـه بال�سالة 

وال�س�م.
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لق�ة  الربهان  هذا  اإىل  ننظر  اأن  لنا  ينبغي  ول 

اأنها جزء من املا�سي،  التاريخ على  التي تغريِّ  اللَّـه 

فبال��سائل نف�سها )ال�سالة وال�س�م( ن�ستطيع الي�م اأن 

ندع� اللَّـه لكي يتدخل يف تاريخنا احلا�رص، وبنف�س 

الق�ة والتاأثري الذي ي�سجله لنا الكتاب املقد�س. اإنها 

حاجة ملحة، وهي اإمكانية جميدة، بل اإنني اأوؤمن اأن 

اللَّـه ينتظر مثل هذا امل�قف منا.

هذا  جهة  مــن  منا  اللَّـه  يت�قعه  مــا  ولفهم 

امل��س�ع، نع�د اإىل �سفر النبي ي�ئيل، حيث يقدم 

من  اللَّـه  لأهــداف  وم�جزة  �ساملة  �س�رة  ي�ئيل 

نح� �سعبه يف هذه الأيام الأخرية. وي�ستهل ي�ئيل 

ففي  واخلــراب،  الدمار  قمة  ميثل  مب�سهد  حديثه 

الإ�سحاح الأول من ي�ئيل �س�رة قامتة حلالة من 

الياأ�س وانعدام الرجاء.
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ِمْن  ِبِ�ْصٍح  ُموؤَْتِزَرٍة  َكَعرُو�ٍس  ي  �أَْر�صِ َيا  "ُنوِحي 
ِكيُب  َو�ل�صَّ ْقِدَمُة  �لتَّ �ْنَقَطَعِت  َباَها.  �صِ َبْعِل  �أَْجــِل 

َتِلَف   . �لرَّبِّ �ُم  ُخدَّ �ْلَكَهَنُة  َناَحِت   . �لرَّبِّ َبْيِت  َعْن 

َجفَّ  �ْلَقْمُح.  َتِلَف  َقْد  ُه  لأَنَّ �لأَْر�ُس،  َناَحِت  ْقُل.  �ْلَ

�ْلَفالَُّحوَن.  َخِجَل  ْيُت.  �لزَّ َذُبَل  �لمر(.  �ْلِ�ْصَطاُر)�أي 

ُه  لأَنَّ ِعريِ،  �ل�صَّ َوَعَلى  ْنَطِة  �ْلِ َعَلى  �ُموَن  �ْلَكرَّ َوْلَوَل 

َيِب�َصْت،  )�أي �لكرم(  ْفَنُة  �َْلَ ْقِل.  �ْلَ َتِلَف َح�ِصيُد  َقْد 

ُكلُّ  اَحُة،  فَّ َو�لتُّ ْخَلُة  َو�لنَّ اَنُة  �لرُّمَّ َذُبَلْت.  يَنُة  َو�لتِّ

ِمْن  �ْلَبْهَجُة  َيِب�َصِت  َقْد  ُه  �إِنَّ َيِب�َصْت.  ْقِل  �ْلَ �أَ�ْصَجاِر 

َبِني �ْلَب�َشِ." )ي�ئيل 1: -8 12(.

والياأ�س  والدمار  بالن�اح  مليئة  �س�رة  اإنها 

والقحط وغياب البهجة، لكن اللَّـه يك�سف عن العالج 

الذي اأعده لهذه احلال، وذلك يف الأعداد التي تلت 

ذلك مبا�رصًة، حيث ي��سي �سعبه قائاًل:
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�َم  ُخدَّ َيا  َوْلِوُلو�  �ْلَكَهَنُة.  َها  يُّ
�أَ َوُنوُحو�  ُقو�  "َتَنطَّ

ُه  �َم �إَِلِهي، لأَنَّ �ْلَْذَبِح. �ْدُخلُو� ِبيُتو� ِباْلُ�ُصوِح َيا ُخدَّ

ِكيُب. َقدِّ�ُصو�  ْقِدَمُة َو�ل�صَّ َقِد �ْمَتَنَع َعْن َبْيِت �إَِلِهُكُم �لتَّ

َجِميَع  ُيوَخ  �ل�صُّ �ْجَمُعو�  ِباْعِتَكاٍف.  َنــاُدو�  ْوماً.  �صَ

�إَِل  ُُخو�  َو��شْ �إَِلِهُكْم  �لرَّبِّ  َبْيِت  �إَِل  �لأَْر�ِس  اِن  �ُصكَّ

." )ي�ئيل 1: -13 14(. �لرَّبِّ

ثم  �س�م،  تقدي�س  ه�  اللَّـه  يقدمه  الــذي  العالج 

"تقدي�س  اأما  والت�رصع.  بال�سالة  اللَّـه  اإىل  اللج�ء 

معني  وقت  تكري�س  اأو  تخ�سي�س  فيعني  ال�س�م" 

اللَّـه  ويكرر  ال�قت  ذلك  خالل  ال�س�م  وممار�سة  هلل 

ال��سايا يف )ي�ئيل 2: 12( حيث نقراأ:

: »�ْرِجُعو� �إَِلَّ ِبُكلِّ ُقلُوِبُكْم،  "َوَلِكِن �لآَن َيُقوُل �لرَّبُّ
ْوِح«."  ْوِم َو�ْلُبَكاِء َو�لنَّ َوِبال�صَّ

اأي�سًا. واملزيد يف  الأ�سا�سي ه� ال�س�م  فاملطلب 
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الإ�سحاح نف�سه حيث نقراأ الآيات من 15 اإىل 17:

�إل  ]�إ�صارة  ْهَيْوَن  �صِ ِف  ِباْلُبوِق  ُِبو�  "�ِ�شْ
ْوماً. َناُدو�  �إعالن ي�صمل كل �صعب �للَّـه[. َقدِّ�ُصو� �صَ

َماَعَة. �ْح�ُصُدو�  ْعَب. َقدِّ�ُصو� �ْلَ ِباْعِتَكاٍف. �ِْجَمُعو� �ل�صَّ

. ِلَيْخرُِج  ِديِّ ِعي �لثُّ ُيوَخ. �ْجَمُعو� �لأَْطَفاَل َوَر��صِ �ل�صُّ

َدِعِه، َو�ْلَعرُو�ُس ِمْن َحَجَلِتَها ]�إ�صارة  �ْلَعِري�ُس ِمْن ِمْ

بدون تفظ،  �لياة  م�صاغل  كل  �لتخلي عن  �إل 

�ْلَكَهَنُة  ِلَيْبِك  �للَّـه[.  �لكلي على طلب  و�لإن�صباب 

�ُم �لرَّبِّ َبنْيَ �لرِّو�ِق َو�ْلَْذَبِح، َوَيُقوُلو�: »��ْصِفْق  ُخدَّ

ُت�َصلِّْم ِمريَ�َثَك ِلْلَعاِر َحتَّى  َيا َربُّ َعَلى �َصْعِبَك، َولَ 

ُعوِب: �أَْيَن  َمُ َمَثالً. ِلَاَذ� َيُقوُلوَن َبنْيَ �ل�صُّ
َعَلُهُم �لأُ َتْ

�إَِلُهُهْم؟«." )ي�ئيل 2: 15اإىل17(.

�سل�ات  با�ستجابة  وعده  اللَّـه  يقدم  يلي  وفيما 

�سعبه و�س�مهم:
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ِبالرَّبِّ  َو�ْفــَرُحــو�  �ْبَتِهُجو�  ْهَيْوَن،  �صِ َبِني  "َوَيا 
َوُيْنِزُل  ِه،  َر َعَلى َحقِّ �ْلَُبكِّ �ْلََطَر  ُيْعِطيُكُم  ُه  �إَِلِهُكْم، لأَنَّ

َفُتْمالأُ  �ْلَوْقِت،  ِل  وَّ
�أَ ِف  ر�ً  َوُمَتاأَخِّ ر�ً  ُمَبكِّ َمَطر�ً  َعَلْيُكْم 

َخْمر�ً  �ْلََعا�ِشِ  ِحَيا�ُس  َوَتِفي�ُس  ِحْنَطًة،  �ْلَبَياِدُر 

َر�ُد،  ِتي �أََكَلَها �ْلَ ِننَي �لَّ َعوِّ�ُس َلُكْم َعِن �ل�صِّ
َوَزْيتاً. »َو�أُ

ِذي  �لَّ �ْلَعِظيُم،  َجْي�ِصي  َو�ْلَقَم�ُس  اُر  يَّ َو�لطَّ �ْلَغْوَغاُء 

َوُت�َصبُِّحوَن  َوَت�ْصَبُعوَن،  �أَْكالً  َفَتاأُْكلُوَن  َعَلْيُكْم.  �أَْر�َصْلُتُه 

َنَع َمَعُكْم َعَجباً، َولَ َيْخَزى  ِذي �صَ ��ْصَم �لرَّبِّ �إَِلِهُكُم �لَّ

�َصْعِبي �إَِل �لأََبِد. َوَتْعَلُموَن �أَنِّ �أََنا ِف َو�َصِط �إِ�ْشَ�ِئيَل، 

َنا �لرَّبُّ �إَِلُهُكْم َوَلْي�َس َغرْيِي، َولَ َيْخَزى �َصْعِبي 
َو�أَنِّ �أَ

�إَِل �لأََبِد. »َوَيُكوُن َبْعَد َذِلَك �أَنِّ �أَ�ْصُكُب ُروِحــي َعَلى 

َوَبَناُتُكْم، َوَيْحَلُم �ُصُيوُخُكْم  اأُ َبُنوُكْم  َفَيَتَنبَّ ُكلِّ َب�َصـــٍر، 

�أَْي�صاً  �ْلَعِبيِد  َوَعَلى  ُروؤًى.  �َصَباُبُكْم  َوَيــَرى  �أَْحالَماً، 

ـاِم" )ي�ئيل  يَّ
َوَعَلى �لإَِمــاِء �أَ�ْصــُكُب ُروِحـي ِفـي ِتْلَك �لأَ

2 :23 اإىل 29(.
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ل�سالتهم  ا�ستجابة  باملع�نة  �سعبه  اللَّـه  يعد 

�ساماًل،  تغيرياً  ال��سع  بتغيري  اللَّـه  يعد  و�س�مهم؛ 

الثمر  ويكرث  والقحط،  احلــرمــان  م�ا�سم  فتنتهي 

و�سط  اللَّـه عاراً  وتفي�س املعا�رص، فال يك�ن �سعب 

ويق�ل  روؤو�سهم  يرفع�ن  بل  بعد،  فيما  ال�سع�ب 

النا�س عنهم : 

َم �ْلَعَمَل َمَع َهوؤُلَِء« »�إِنَّ �لرَّبَّ َقْد َعظَّ

)مزم�ر 126: 2(

�سعبه  حاجة  باإر�سال  اللَّـه  وعد  خا�س،  وب�سكل 

املا�سة وهي املطر املبكر واملتاأخر، ثم يق�ل، م�سرياً 

اإىل املعنى الروحي للمطر: "... اأ�سكب روحي على كل 

ب�رص..." ويف العهد اجلديد نقراأ كلمات الر�س�ل بطر�س 

الروح  ان�سكاب  بعد  احت�سدت  التي  اجلم�ع  خماطبًا 

القد�س ي�م اخلم�سني:
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ـُه: َوَيُكوُن  : َيُقوُل �للَّ ِبيِّ "َبْل َهَذ� َما ِقيَل ِبُيوِئيَل �لنَّ
اِم �لأَِخريَِة �أَنِّ �أَ�ْصُكُب ِمْن ُروِحي َعَلى ُكلِّ َب�َشٍ،  يَّ

ِف �لأَ

َوَيْحلُُم  ُروؤًى،  �َصَباُبُكْم  َوَيَرى  َوَبَناُتُكْم،  َبُنوُكْم  اأُ  َفَيَتَنبَّ

َو�إَِماِئي �أَ�ْصُكُب  �ُصُيوُخُكْم �أَْحالَماً. َوَعَلى َعِبيِدي �أَْي�صاً 

اأُوَن." )اأعمال الر�سل  َفَيَتَنبَّ اِم  يَّ
�لأَ ِتْلَك  ِمْن ُروِحي ِف 

2: 16 اإىل 18(.

لقد اأعد اللَّـه ان�سكابًا �ساماًل لروحه على كني�سته 

يف هذه الأيام الأخرية، اإنها ا�ستجابة اللَّـه حلاجات 

و�سغ�طات هذه الأيام، اإنها الطريقة التي يرد بها 

تتحدى  التي  ال�سيطانية  الظلمة  قــ�ات  على  اللَّـه 

لعالج  يقدمه  ما  وهي  كثرية،  جبهات  على  �سعبه 

ل  فاللَّـه  بكني�سته.  تفتك  التي  والآفــات  اجلفاف 

ين�ي اأن يرتك �سعبه يائ�سًا حتت رحمة ق�ات ال�رص، 

لكنه يقدم عالجًا، فقد وعد باأن ي�سكب روحه لكي 

يعني �سعبه بطريقة فائقة للطبيعة. لكن اللَّـه و�سع 
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اأن  �ــرصورة  وهــي  اأوًل،  حتقيقها  ينبغي  �رصوطًا 

نطلبه بال�سالة وال�س�م، وبطريقة تت�سف بال�حدة 

وال�سم�لية.

َبْعَد  "َوَيُكوُن   :  )28 :  2 )ي�ئيل  ال�عد يف  لحظ 

َذِلَك �أَنِّ �أَ�ْصُكُب ُروِحي َعَلى ُكلِّ َب�َشٍ..." بعد ماذا؟ اأن 

تتحق �رصوط اللَّـه : قد�س�ا �س�مًا، نادوا باعتكاف، 

قد�س�ا اجلماعة، اح�سدوا اجلميع بال ا�ستثناء من اأجل 

ال�سالة وال�س�م اجلماعي.  بعد ذلك فقط، يحقق اللَّـه 

وعده الأمني، فياأتي بق�ة الروح القد�س وملئه، لكي 

يغري كل �سيء. حينئٍذ، ينعم ال�سعب بالق�ة واخلدمة 

الفعالة املثمرة ع��سًا عن اخل�ف والهزمية؛ وع��سًا 

اإليهم  النا�س  ينظر  والإ�ستهزاء،  ال�سخرية  نظرة  عن 

منده�سني من تدخل اللَّـه ومع�نته ل�سعبه.

وت�سع ر�سالة ي�ئيل م�سئ�لية خا�سة على القادة، 
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فئات  ثــالث  اإىل  خا�سة  اإ�ــســارة  الن�س  ي�سري  حيث 

حمددة: الكهنة، اخلدام، ال�سي�خ. وجند هذا يف )ي�ئيل 

1 : -13 14( حيث نقراأ:

�َم  ُخدَّ َيا  َوْلِوُلو�  �ْلَكَهَنُة.  َها  �أَيُّ َوُنوُحو�  ُقو�  "َتَنطَّ
ُيوَخ..." �ْلَْذَبِح... َناُدو� ِباْعِتَكاٍف. �ْجَمُعو� �ل�صُّ

واخلـــدام  الكهنة  على  ين�سب  هنا  فالرتكيز 

وال�سي�خ.

ويف )ي�ئيل 2 : -16 17( ي��سي اللَّـه قائاًل:

�ْح�ُصُدو�  َماَعَة.  �ْلَ َقدِّ�ُصو�  ْعَب.  �ل�صَّ "�ِْجَمُعو� 
ــرِّو�ِق  �ل َبــنْيَ  ــرَّبِّ  �ل �ُم  ــدَّ ُخ �ْلَكَهَنُة  ُيوَخ...ِلَيْبِك  �ل�صُّ

يك�ن�ن  قادة  اإىل  ملحة  حاجة  فهناك  َو�ْلَْذَبِح،..."، 

وال�س�م  اجلماعية  ال�سالة  يف  اللَّـه  ل�سعب  قــدوة 

طالبني تدخل اللَّـه من اأجل �سعبه.
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اإىل  نحتاج  فنحـن  الي�م،  علينا  ينطبق  وهذا 

يف  املاأل�ف  املقطع  ذلك  يف  ــ�ارد  ال احلق  روؤيــة 

)2اأخبار الأيام 7: 14( :

َعَلْيِهْم،  ��ْصِمي  ُدِعَي  ِذيَن  �لَّ �َصْعِبي  َع  َتَو��صَ "َفاإَِذ� 
�لرَِّديَئِة،  ُطرُِقِهِم  َعْن  َوَرَجُعو�  َوْجِهي،  َوَطَلُبو�  لُّو�  َو�صَ

ــِرُئ  َو�أُْب َتُهْم  َخِطيَّ َو�أَْغــِفــرُ  َماِء  �ل�صَّ ِمَن  �أَ�ْصَمُع  ــاإِنِّ  َف

ُهْم." �أَْر�صَ

اأنا اأوؤمن اأن هذه الر�سالة هي لنا الي�م، حيث يعلن 

اللَّـه ثانيًة اإرادته ورغبته بالتدخل يف هذا العامل على 

والعائالت  الأفراد  يف  ق�ته  لإظهار  ل  وا�سع،  نطاق 

فقط، بل يف املدن واملجتمعات والبالد والأمم.

اأخبار الأيام 7: 14(، هناك  وعلى غرار ما ورد يف )2 

وعده  اللَّـه  يحقق  اأن  قبل  حتقيقها  ينبغي  �ــرصوط 

َع  َتَو��صَ "َفاإَِذ�  ال�رصوط،  هذه  اأول  ال�سامل،  بالتدخل 
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�َصْعِبي..." وقد راأينا عرب هذه الدرا�سة باأن الت�ا�سع يعني

 

ي�م  فمنذ  واجلماعية.  ال�حدة  بروح  وال�س�م  ال�سالة   

الكفارة وحتى الآن، كانت هذه هي الطريقة التي اأعدها 

وتذليلها  نف��سهم  و�سع  من  �سعبه  ن  ميكِّ لكي  اللَّـه 

فاللَّـه  هذه،  �ساعتنا  اإىل  �سحيحًا  ذلك  ومازال  اأمامه. 

وحدة  اإىل  بت�ا�سع  �سعبه  يق�دوا  اأن  القادة  من  ينتظر 

ال�س�م وال�سالة. حينئٍذ، ي�سمع اللَّـه لنا كما وعد، ويغفر، 

وي�سفي الأر�س.


