سيــــــــال
أع ٢٣-٢٢ : ١٥
القس سامى حنين
يبدو أن نجومية بولس الالمعة،
ونجاحه المنقطع النظير ،وشھرته
الواسعة .أخفت كثيرين ظھروا
جواره كانوا في الحقيقة عظماء
يملكون القدرة على النجاح
والشھرة وال يقلون كثيراً عن
بولس .لكن ظھورھم في عصره
وبجواره لم يتيح لھم الفرصة أن
يظھروا ويأخذوا المكانة الالئقة
ب ھم ،أو ي كو نوا في الصدارة
ويشغلوا المكانة المناسبة لھم .لكن
ھذا لم يقلل من شأنھم أو عظمتھم،
ولم يجعلھم يتكاسلون أو يتمردون
على الوضع .بل على العكس،
قدموا حياتھم بكل عطاء سخي واستخدموا مواھبھم وقدراتھم بكل ما
يملكون من قوة .بذلوا وضحوا وتفانوا في الخدمة ،وحققوا الكثير من
اإلنجازات التي تجعلھم أبطال إيمان وشھادة ،وتتوجھم باألكاليل التي
توھب لكل مجاھد أمين .بل تضعھم وبكل قدارة في قائمة العظماء.
وواحد من ھؤالء ھو سيال ،التلميذ الذي جاھد وخدم بكل أمانة مع
ى،
بولس ،ورافقه في أحد رحالته .عاش حياة الخدمة المضحية ،عان ﱠ
ضطھد ،س ُِجن... ،الخ
اُ ِ
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وفي نفس الوقت شھد عن المسيح وكانت شھادته عظيمة ،بل كان
شخصا ً متقدما ً وناجحاً .رغم أنه عاش في ظل بولس وتابعا ً له .وقد قبل
ھذا دون تمرد ،ولم يحاول أن يسعى آلي شھرة أو مركز أو أن يكون
ظاھراً أو بارزاً .إال أ نه في الحقي قة أث بت ن جا حا ً وم كا نة عظي مة بين
التالميذ.
لذا دعونا نتعرف عليه
سيــــ ال :ھو سلوانس بالالتينية ،وسيال باليونانية ،ويعادله شاول في
العبرية وكان سيال عضواً بارزاً في كنيسة أورشليم .أع ٢٣-٢٢ : ١٥
"حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منھم
فيرسلوھما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا يھوذا الملقب برسابا وسيال
رجلين متقدمين في اإلخوة .وكتبوا بأيديھم ھكذا .الرسل والمشايخ
واإلخوة يھدون سالما ً إلى اإلخوة الذين من األمم في أنطاكية وسورية
وكيليكية".
كما أنه رافق
بولس في معظم
رحالته
التب شيرية الثانية
)أع (١٨-١٥
وذلك عندما
افترق بولس
عن برنابا بسبب
يوحنا مر قس
في )أع :١٥
 (٣٩-٣٦اختار
بولس سيال
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لمرافقته في رحلته التبشيرية الثانية )أع  (٤١-٤٠ :١٥وال نسمع شيئا ً
مباشراً عن سيال إلى أن قبض على بولس وسيال في مدينة فيلبي بتھمة
إحداث بلبلة في المدينة ،فضربوھما وألقوھما في السجن وضبطت
أرجلھما في المقطرة .وبعد أن حدثت الزلزلة وفتحت أبواب السجن
ورغم ذلك لم يحاول بولس وسيال الھروب ،ھذا الحدث غير حياة
السجان واسرته .وبعد ذلك غادراً فيلبي واجتازا في أمفيبوليس
وأبولونية وآتيا إلى تسالونيكي )أع (١ :١٧وفيھا إلى بيرية ،حيث
اضطر بولس أيضا ً إلى مغادرتھا إلى أثينا ،ولكنه ترك سيال وتيموثاوس
ھناك .ومن أثينا أرسل بولس إليھما أن يأتيا إليه بأقصى سرعة ،ولكنھما
لم يلحقا ببولس إال بعد وصوله إلى كورنثوس )أع  (٥ : ١٨وربما ٢
كو ٩ : ١١

سيال البارز بين اإلخوة:
أع  ٢٢ : ١٥يذكر سيال وبرسابا
زميله إنھما )رجلين متقدمين في
االخوة( وعندما يضيف الكتاب سيال
بأنه متقدم بين االخوة فھذا يجعلنا
نرسم له صورة تحمل سمات الشخص
الذي يأخذ مكانة كبيرة ال في المركز
بقدر ما ھي في الشھادة له .ولعل سيال
كان متقدما ً أوالً في الخد مة أيا ً كانت
الخدمة التي أوكلت إليه أو ربما ھو
بحث عنھا وقام بھا من واقع رؤيته
الخاصة لحاجة الكنيسة فالشخص
المتقدم بين االخوة ھو الشخص المقدام
الذي ال يتوانى في أي عمل يسند إليه
وال ينتظر أن يوجھه شخص إلى عمل شيء في حاجة إلى االنجاز فھو
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ينجز ال ما يطلب منه فحسب بل ماال يطلب منه بل االكثر ھو البحث
عن أدوار وأعمال لم يلتفت إليھا أحد بعض النظر عن شكلھا بمعنى إذا
كانت ظاھرة أو خفية.
ليس صعبا ً أن تكتشف إنسانا ً يعمل بقلبه واحاسيسه بدافع الخدمة
الحقيقية وبين شخص آخر يعمل ما ھو واجب أو لكي ال يالم .فطريقة
إنجازك للشيء تظھر نواياك .ومن الواضح أن ما لفت انتباه الكنيسة
إلى سيال ھو ا سلوبه
في الخدمة ودوافعه
ل ھا .و ھذا ما ينقص
كنائسنا اليوم
ويضعف خدمت نا.
إننا أصبحنا نخدم
بدوافع مختلفة،
وبالتالي نخدم
بطريقة مختلفة ومن
ھ نا أصبح نا نفتقد
للتميز والتقدم.
وأصاب كثير من
كنائسنا الرتابة
والجمود والضعف.
ربما نحتاج إلى سيال
وبرسابا وبولس وغيرھم رجال بارزون متقدمون في الكنيسة يعملون
بقلوبھم ،حتى تصبح الخدمة والكنيسة تماما ً كما كانت في القرون
األولى.
ولم يكن سيال متقدما ً في الخدمة فحسب بل كان متقدما ً في عالقته بالرب
وحياته الشاھدة وسلوكه المدقق فليت الخدمة والنجاح فيھا فحسب ھو
٤

الذي يجعل الكنيسة تشھد عن تقدم أعضائھا فكثيرون يخدمون ويتقدمون
في الخدمة لكنھم يسلكون أحيانا ً سلوكا ً يسيء للخدمة .أما الشخص الذي
تشھد له الكنيسة فالبد أن يكون سلوكه وشخصيته وعالقته الروحية
متقدمة جداً بمعنى أنه مشھود له من الجميع وھذا ربما ما جعلھم
يختاروه ليكون واحد من لوفد الذي أرسلته الكنيسة إلى الكنائس في
أنطاكية وسورية وكليكية وعندما قرر المجمع في أورشليم أن المؤمنين
من األمم غير ملزمين بالختان -فقد كان
سيال رجالً متقدما ً وعضواً بارزاً في
الكنيسة من خالل س لوكه أوالً ثم خدمته
ثانياً .وعندما يشھد سلوك اإلنسان عن
خدمته يصبح من الرجال األتقياء
البارزين .وربما رغم نجاحه في الخدمة
وشھادة الكنيسة لسلوكه إال أن بروزه
في الكنيسة لم يكن بقصد الشھرة أو
المكانة .ألنه كان نموذجا ً إلنكار النفس
والتواضع كما سنتحدث الحقاً.
ورغم أن سيال كان يتمتع بالجنسية
الرومانية ،إذ يظھر ھذا من حديث بولس
في فيلبي عندما أدخل إال أن بروزه في
الكنيسة لم يكن بقصد الشھرة أو المكانة .ألنه كان نموذجا ً إلنكار النفس
والتواضع كما سنتحدث الحقاً.
ورغم أن سيال كان يتمتع بالجنسية الرومانية ،إذ يظھر ھذا من حديث
بولس في فيلبي عندما أدخل إلى السجن مع سيال وعومال معاملة سيئة،
وأراد الوالة بعد ذلك اطالقھما )فقال لھم بولس ضربونا جھراً غير
مقضي علينا ونحن رجالن رومانيان وألقونا في السجن .أفا اآلن
يطردوننا سراً .كال! بل ليأتوا ھم أنفسھم ويخرجونا( أع .٣٧ : ١٦
٥

ويظھر من ھذا الحديث أن سيال كان كبولس رومانياً .وھو مركز يدل
على سمو مكانة عائلته لكن ھذه المكانة االجتماعية لم تعطي لسيال
المكانة المتقدمة في الكنيسة بل سلوكه وخدمته ولم يحاول ھو أن
يت ظاھر أو يأ خذ م كا نة اجت ماع ية في الكنيسة على سب يل مركزه
االجتماعي بل بخدمته واتضاعه .فرغبة التقدم لألمام لم تكن تسيطر
على سيال ،ولم تكن ھدفا ً يسعى إليه .ولكن العظمة والمكانة جاءته من
خدمته واتضاعه كما قال السيد المسيح )من أراد أن يكون فيكم عظيماً،
فليكن لكم خادماً( مت ٢٦ : ٢٠وھذا ھو الطريق والمبدأ الذي اتبعه
سيال إذا أنه فضل الخدمة على المكانة فنجح في الخدمة وعظمه الرب
فيھا وجعله بارزاً ومتقدما ً بين االخوة.
سيال المعلم أع ٣٢ : ١٥
)ويھوذا وسيال إذ كانا نبيين وعظا األخوة بكالم كثير شدداھم(
وكلمة نبي ال تعني النبوة عن المستقبل لكن تعني الوعظ والتعليم وشرح
وتفسير الكلمة المقدسة .ولذا يقول )إذ كانا ھما أيضا ً نبيين وعظا االخوة
بكالم كثير (..أي ان النبي ھو من يقوم بالوعظ والتعليم.
ومن الواضح أن سيال كان مقتدراً في كلمة الوعظ .وھذا يرجع إلى
اختيار الكنيسة له لكي يقوم بشرح قراراتھا واقناع الكنائس بقرارات
المجمع في أورشليم .ومن يذھب في مھمة كھذه ينبغي أن يكون مقتدرا
في القوة وله قدرة على االقناع بالحجة واللباقة والفصاحة.
األمر اآلخر أن سيال كان واعظا ً مشجعا ً إذ أنه قام بتشديد ھذه الكنائس.
وھذا ھو دور الوعظ أن يشدد ويقوي اإليمان وال ياتي ھذا إال من خالل
دراسة جيدة لإليمان المسيحي والعقيدة المسيحية .فالوعظ ليس مجرد
كالم تشجيع أجوف وإال كان تأثيره تأثيراً وقتيا ً لكن الوعظ المبني على
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العقيدة والدراسة الصحيحة للكلمة المكتوبة كلما كان مغيراً وبانيا ً
للسامعين.
لكن األكثر من ھذا وذاك ھو حياة المعلم ،فالمعلم يعظ بحياته أوالً
وبسلوكه وتصرفاته فالحياة اليومية العملية ھي الرسالة الحية القوية
والمؤثرة ،وعندما ترتبط حياة الواعظ بتعاليمه وتتطابق مع سلوكه.
تصبح رسالته ووعظه
أكثر فاعلية وتأثيراً .وھذا
ما نفتقده ھذه األيام .فھناك
العديد من أصحاب
المواعظ المقتدرة
والمنابر الجھورة لكن
أصحابھا يفتقرون إلى
الحياة الشاھدة المتوافقة
مع تعاليمھم ووعظھم
ومن ھنا تفقد المنابر
فاعلية التغيير في حياة
الناس .ونجد أننا نعاني
من فجوة كبيرة بين ما
يتعلمه الناس وما
يسمعونه من عظات وتعاليم وبين ما يعيشونه في الحياة اليومية.
من قلب التاريخ ومن وسط رجال الكنيسة األولى يخرج لنا سيال الشاب
المقتدر في الوعظ والتعليم ليقدم لنا نموذج حياة للواعظ المدقق والمعلم
القدوة ويخجلنا ويخجل كل واعظ ومعلم تختلف حياته عن تعاليمه.
إننا بحاجة إلى سيال الرجل الذي كان متقدما ً بين االخوة بحياته الشاھدة
وغيرته المتقدة للخدمة ،والواعظ والمعلم القوي الحجة والفصيح اللسان
٧

والدارس المتعمق والمشجع والمشدد لكل سامعين .ورغم كل ما كان
يتميز به من نبوة وتعليم إال أنه ارتضى أن يكون خلف بولس ،ولم
يحاول أن يكون بارزاً ظاھراً مستقالً .تاركا ً المجد  والعظمة للمسيح
واكتفى أن يعيش في ظل نور المسيح وتابع لبولس.

سيال رفيق األلم:

اختار بولس لرحلته التبشيرية الثانية سيال ليكون رفيقا ً له بعد أن افترق
عن برنابا بسبب يوحنا مرقس في أع  ٣٩-٣٦ : ١٥وذھبا كالھما في
طريقھما للتبشير والكرازة ومن عادة بولس أنه كان دائما ً في حاجة إلى
صحبة شخص آخر ليساعده
ويشجعه ويكرز معه .وعندما
اختار بولس سيال معه لم يكن
مجرد اختيار عشوائي لكن
عادة يختار اإلنسان رفيقه لما
يجده فيه من انسجام في الروح
وتفاھم وربما تشابه في
شخصياتھما وأفكارھما.
وسيال كان معينا ً ورفيقا ً شجاعا ً
لبولس وليس معنى تبعيته
لبولس أنه أقل منه لكن ألنه
ھكذا يكون شخصا ً موھوبا ً في
القيادة وآخر تابعاً .ولعل سيال
بمفرده رجالً عظيما ً لكن وجوده بجوار بولس الشخصية القيادية طغت
عليه وظھر وكأنه رجالً عاديا ً لكن سيال كان رجالً قويا ً شجاعاً.
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دخل بولس وسيال إلى فليبي -رجالن ممتلئان غيرة وحماسة لإليمان
المسيحي مشتعالن بالرسالة رسالة اإلنجيل وانخرطا في التبشير
والكرازة .ويبدو أنھما استطاعا معا ً أن يحدثا انقالبا ً في المدينة .فكالھما
يم لك الفصا حة والل باقة والح جة في االق ناع وكالھ ما له كل مة وعظ
متميزة مقتنعان بالرسالة متحمسان لھا فلم يفترا عن المحادثة باإلنجيل.
وھذا جلب عليھما المتاعب .فقد قبضوا عليھما بتھمة إحداث بلبلة في
المدينة ،وضربوھما وألقوھما في السجن ،وضبطت أرجلھما في
المقطرة .ولكن رغم ھذه المعاناة واآلالم واإلھانة إال أنھما استطاعا أن
يرسال من قلب الليل البھيم
نوراً ومن وسط األحزان
ابتسامة ومن وسط الصمت
الرھيب في زنزانة السجن
اغنية ومن قلب األلم فرحة .فلم
تمنعھما القيود والقضبان
واآلثار الدامية في الجسد
والحراسة المشددة عليھما في
السجن .أن يسبحان ﷲ
ويمجدانه .ويبدو أن كل منھما
بدون اتفاق شعر كل واحد
منھم برغبته في التعبير عن ما
بداخله .لقد شعراً معا ً في وقت
واحد بالسعادة الغامرة .إذ أنھما
يتألمان من أجل المسيح فما أجمل ھذا األلم أنه شرف ومجد .إن كلمات
المسيح تتحقق )طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة
شريرة ..افرحوا وتھللوا (..مت  .١٢-١١ : ٥فقد كان لسان حال كل
واحد منھما من أنا حتى أُھان من أجل المسيح أنه شرف وامتياز أن
نعاني ونتألم ألجله .ومن ھذا المنطلق وھذا اإليمان بدأ التسبيح وال
أدري من الذي بدأ الترنيم ولكني أتخيل أن واحد بدأ يدندن باللحن
٩

واآلخر بدأ بالكلمات ثم اشتركا معا ً في ترنيم بصوت منخفض ثم بدأ
الصوت يرتفع وشعرا كالھما أن الترنيم يعطيھما القوة ويجدد فيھما
الحياة وينسيھما القيود وعتامة السجن فبدأ يرنما بقوة وكلما علت
الترنيمة كلما امتأل بالسعادة ونسي األلم ولم يكتفيا بترنيمة واحدة لكنھما
بدءا يسبحان بترنيمات وترنيمات .وال أعرف ما نوع الترنيمات التي
ترنموا بھا لكني أتخيل أنھا ترنيمة شكر أو فرح أو انتصار أو تحدي أو
كل ھذه الماني معاً.
انطلقا بولس وسيال بالتسبيح ولم يعرفا أن يتوقفا أو يھدأ وارتفعت
أصواتھما عالية عالية حتى أن السجناء بدءوا يسمعونھم بوضوح
وينصتون لھذه األصوات العزبة ويندھشون أنھا تخرج من قلب السجن
وٮتية من زنزانة بولس وسيال وربما لم يستطيعا أن يدركا أن ھناك
سجينا ً يرنم ويعبر عن فرحة بالسجن لكن ھذا ھو اإليمان .لقد رنما
وسبحا وحوال السجن إلى كنيسة وارتفعت ترنيماتھما إلى السماء حتى
ھزت السماء وھزت األرض كلھا فحدثت زلزلة عظيمة حتى تزعزعت
أساسات السجن وانفتحت األبواب كلھا وانفكت القيود .ولعل بولس
وسيال لم يدريا بما حدث في البداية ألنھما كانا ي حالة روحية عالية.
لكنھما قدما نموذجا ً حيا ً بحياتھما وليس فقط بكلماتھم عندما التزم األمانة
ولم يھربا من السجن رغم الفرصة المتاحة ورغم أنھما وضعا في
السجن ظلماً .لكن السلوك الحي األمين عندما يتطابق مع الكلمات النقية
المقدسة واإليمان العظيم يستطيع أن يغير اعتى البشر وأكثرھم شروراً.
لقد تسبب ھذا الموقف العظيم النبيل األمين في خالص السجان وأھل
بيته الذي أدرك أن بولس وسيال رجالن تقيان يحمالن رسالة حية ھو
في حاجة إليھا.
ھكذا عندما تتحد العبادة بالسلوك تنتج تأثيراً فعاالً في حياة الناس كان
سيال رجالً في إيمانه ،في معاناته ،في اآلالم الكثيرة .لم يكن أقل من
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بولس في شيء لم يتذمر أو يتردد أو يشك ولم يخور أو يضعف بل كان
شريكا ً لبولس في كل شيء تحية لھذا الرجل العظيم الذي عاش في ظل
بولس دون تذمر أو رفض بل في خضوع واتضاع.
لم تكن ھذه الحادثة ھي الفريدة من نوعھا لكن سيال رافق بولس في
أكثر من مدينة وشاركه العديد من األحداث وعانى معه الكثير وتحمل
معه األكثر.
فبعدما خرجا من السجن عندما عرف الحكام أنھما رومانيان )جاءوا
وتضرعوا إليھما وأخرجوھما وسألوھما أن يخرجا من المدينة( أع ١٦
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يرسل تحياته وتحياتھما أيضا ً إلى كنيسة في تسالونيكي ،التي كان سيال
رفيقا ً للرسول بولس في تأسيسھا أع ٩-١ : ١٧
ولم يكن سيال رفيقا ً لبولس فقط لكنه من الواضح أنه خدم مع بطرس
الرسول ايضا ً وھذا يؤكده بطرس في رسالته األولى عندما قال )بيد
سلوانس األخ األمين -كما أظن -كتبت إليكم بكلمات قليلة(  ١بط : ٥
 ١٢وال نعلم ھل كان سيال حامالً للرسالة أم أنه اشترك في كتابتھا أو
قام بتدوينھا أو صاغھا في ھذا
األسلوب ،فالمعروف أم
مسجلي الرسائل كان لھم قدر
كبير من الحرية في التعبير
عن أفكار سادتھم -وفي ھذه
الحالة يمكن أن يكون بطرس
قد وثق في سلوانس "األخ
األمين" المؤھل للتعبير عن
أف كار بطرس ومشاعره من
نحو المؤمنين من األمم في
آسيا الصغرى خاصة أن ھناك
تشابھا ً في األفكار والتعبيرات
بين رسالة بطرس الرسول
األولى والرسالتين األولى
والثانية إلى كنيسة تسالونيكي والقرار الذي أصدره المجمع الذي انعقد
في أورشليم من الرسل والمشايخ وكان سيال أحد الذين حملوه إلى
كنائس األمم.
وألن سيال بما له من فصاحة ولباقة وألنه واعظ مقتدر ودارس ومعلم
عظيم فقد كان له من المؤكد أسلوبه الكتابي السلس والشيق ومن ناحية
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أخرى فإن بطرس صياداً يھوديا ً غير متعلم ،فكيف يكتب اللغة اليونانية
بمثل ھذه البالغة والسالسة؟
لكن على أي حال ھذا الرأي ليس مؤكد وله ردوده ونحن لسنا بصدد
مناق شة ھذا األمر بل إننا نود أن نقول أن سيال كان رفيقا ً لبولس وأي ضا ً
لبطرس ولكثيرين وكانت خدمته مثاالً للتواضع والخضوع .في قبوله
أن يكون سواء مع بولس أو بطرس أو غيرھم تابعا ً طائعا ً غير طامع
في المظھر أو المكانة أو الوصول لمنصب .وھذا ما تميز به كخادم
صالح أمين ليسوع المسيح.

أخيراً والمجد:

ال أشعر أن ھناك مجداً يضاھي أي مجد أكثر من شھادة الكلمة المقدسة
عن ح ياة اإلنسان بأ نه أمي نا ً -باراً -مت قد ما ً بين االخوة نب يا ً وواع ظا ً
مشجعاً .إن ما ناله سيال من تقدير ومن شھادة الوحي المقدس يبرھن
ويدلل على عظمته .فقد شھدت الكنيسة عن خدمته وثقتھا في قدرته على
القيام بالرسالة المكلف بھا إلى كنيسة أنطاكية وسورية وكليكية .وشھد
له لوقا البشير كاتب سفر األعمال وكذلك بولس الرسول وأيضا ً بطرس
الرسول.
رجل مثل ھذا ينال كل ھذه الشھادة والتقدير من عظماء فھذا دليل على
عظمته لكن األكثر أن الشھادة ھي شھادة الوحي المقدس .فا دائما ً
يكافئ كل إنسان يخدمه بأمانة واخالص .وسيال وإن كان في خدمته
يعيش في الظل إال أن ﷲ ميزه ومنحه ما يستحقه من خالل شھادة
الوحي والرسل عنه فتقديراً وعرفانا ً منا لھذا الرجل العظيم الذي عاش
متواريا بعيداً عن األضواء ولم يحاول أن يبحث عن المجد الذاتي
والشھرة وفضل أن يكون تابعا ً آلخرين .رغم ما يملكه من إمكانات
تجعله رائداً عظيماً.
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وھذا الفصل ھو تعبيراً وتقديراً من أبناء القرن الحادي والعشرين لذاك
الرجل الذي عاش قديما ً في القرون األولى .نعبر به عن عظمته ونعلن
له عن تقديرنا واعتزازنا به وعن األثر البالغ الذي تركه والدروس
العظيمة التي تركھا لنا والتي نتعلم منھا إلى اليوم وسيتعلمھا كل األجيال
القادمة.
إننا نذكرك ولن ننسى كل ما فعلت وھذه لمسة تقدير يسجلھا التاريخ
لمن عاش أمينا ً للرب سواء في األضواء أو في الظل.
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