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 بيان الصوم

، يدعو هللا الناس أن يكون الصوم بطريقة منتظمة جزء طبيعي إنبعاث للصوم في العقود األخيرة كان هناك

 . وفيما يلي نظرة عامة من الكتاب المقدس ومبادئ توجيهية للصوم بطريقة حكيمة. من الحياة المسيحية

، وتم ( 6:51، مت  61-66: 6مت )فى  ممارسة الصوم بطريقة منتظمة كسلوك مسيحي طبيعى َعلمهُ يسوع

ممارسة الصوم . ، وكان سلوك منتظم للمؤمنين طوال تاريخ الكنيسة( 3562أع )ممارسته فى الكنيسة األولى 

، ويمكن أن يُمارس ( 2563دا )في الكتاب المقدس عادة ما يشمل وال ينحصر على اإلمتناع عن الطعام 

االمتناع عن جميع انواع الطعام لفترات . عن بضعة أيام في كل مرةلفترات مختلفة ، وعادة لمدة ال تزيد 

مل  6،  33522ر خ)طويلة من الوقت هو الكتابى أيضاً، ولكنه أمر نادر وغير معتاد في الكتاب المقدس 

المعيار . واإلشراف المناسب  ، وبالتالي ال ينبغي اإلعتداد به من دون اللجوء للمشوره(352؛ لو  561-3:

المدة (. 6652استير  -مثل صوم استير بدون طعام أو ماء )ينطبق على اى صوم ُمطلق ألى مدة نفسه 

القصوى للصوم للبالغين دعمها الكتاب المقدس هى أربعين يوماً بدون طعام، لذكور بالغين في صحة جيدة ، 

 . الكتاب ال يتحدث عن إشراك األطفال في الصوم بدون طعام. وثالثة أيام بدون ماء

على الرغم من أنه يجوز للقادة الروحيين دعوة آخرين لإلنضمام الى صوم جماعي ذو  :الصوم دائماً طوعية

في ضوء ذلك ، ليس الصوم . هدف محدد ولوقت محدد ، ال يمكن أبدا أن يكون الصوم إجبارياً أو إلزامياً 

اس سيتى، ولكننا نُروج ونُشجع شرط إلزامي لإلنضمام لجماعة الخدمة أو مجتمع بيت الصالة العالمى بكانس

وسيلة ُمثبته كتابياً وتاريخياً للحصول على نعمة هللا في سياق اإللتزام بالصالة والكلمة  على الصوم على أنه

الصوم ال سيما بالنسبة لإلمتناع عن طعام، ينبغي  المستوى الذي يشارك به الشخص فى(. 6:53يؤ )المقدسة 

هؤالء الذين يُعرف أو يُشتبه . علق بأي من المعوقات البدنية أو الصحية للشخصأن يُحدد وفقاً للسن وفيما يت

فى العجز أو المرض العضوى، أو من لهم تاريخ مع إضطرابات فى الطعام ، وال ينبغي أبداً اإلشتراك فى 

 كذا ال يُشجع القُْصر على الصوم بدون طعام ويجب أال يشتركوا فى. صوم إال تحت إشراف طبيب مؤهل

نشجع القُْصر الذين يرغبون في اإلشتراك فى الصوم على اإلمتناع . صوم بدون موافقة وتحت مراقبة الوالدين

أما . من اإلشياء غير الطعام، مثل التلفزيون واألفالم وتصفح اإلنترنت ، وغيرها من ألعاب الفيديو الترفيهية

أو المشروبات ألنها قد تؤثر سلبياً على  عن الحوامل والمرضعات ال ينبغي الصوم باإلمتناع عن الطعام

 . صحة ونمو الطفل وعلى الصحة العامة الخاصة بهم

المشاركة في الصوم المنتظم كنمط للحياة يتطلب إتباع أسلوب حياة صحي فى باقى اإليام التى تكون بدون 

ة منضبطة ، هو أسلوب حيا" حياة الصوم. "صوم ، وينبغي أن يشمل ممارسة الرياضة والغذاء الصحى

الصيام ليس فقط اإلمتناع ، بل هو عملية . ونكون فيها وكالء على أجسادنا وعلى أوقاتنا فى حكمة ومثابرة

على كلمة هللا والصالة ، حيث وفرة النعمة تكون أكثر " وليمة"تبادل، فيه اإلمتناع عن بعض األمور من أجل 
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، بطريقة منتظمة على المدى الطويل ام ، يَسهُل حياة الصومعندما يؤخذ بهذا النوع من اإللتز. يسراً وإتاحه لنا

 (. 6 نيالدا)كما كان لدانيال ورفقاؤه 

أي . بينما التأثير الجسدى للصوم أمر الصعب و حقيقي ، إلال فإن فوائد الصوم الروحية ال يمكن إنكارها 

دنا المادية ويجب علينا أن صوم نقوم به يجب أن يكون بقلب كامل وفى حكمة روحيه في التعامل مع أجسا

سواءاً بالمشاركة أو باإلمتناع ينبغي أن . الذى هو هيكل للروح القدس" الجسد"نحسب النفقة بأمانة ونحترم 

 . يكون كل شيء لمجد هللا

المعلومات الواردة في هذا البيان تُعبر عن آراء محدودة فقط، والخبرة  :هذا البيان للمعلومات فقط

عدة إرساليات بيت الصالة العالمى بكانساس سيتى وليس المقصود بها البديل عن إستشارة واالقتراحات لقا

 .غيره فى الرعاية الصحية والمهنيةالطبيب أو 


