
 الرسالَةُ من بولُس ِإلَى الْمْؤمنين في غَالطيةَ

  
 تحية

١ 

١اُهللا : منو يحسـى الْميسع وي هلَنسي َأرِل الَّذشَرٍ، بب طَةاسال بِوالنَّاسِ و نْدع نوٌل، ال مسر وي هالَّذ ولُسب
توالْم نم هي َأقَامالَّذ ٢. اَألبوننَا: مي هعم ينالَّذ ةةَ: ِإلَى. كُلِّ اِإلخْويي غَالطف يننْؤمالْم اتاعمج. 

الَّذي ضحى بِنَفْسه من َأجِل ذُنُوبِنَا ِلينْقذَنَا من ٤علَيكُم النِّعمةُ والسالم من اِهللا َأبِينَا وعيسـى الْمسيحِ مولَانَا، ٣
 .لَه الْجالُل ِإلَى َأبد اآلبِدين، آمين٥. ا الْعالَمِ الشِّريرِ، حسب مشيَئة اِهللا الَّذي هو َأبونَاهذَ

 ال يوجد إنجيل آخر

٦ذبِه ا، َأنَّكُمشٌ جِدهنْدَأنَا م ِلذَِلك ،هبيحِ ِلتَكُونُوا شَعسالْم ةمعبِن اكُمعاَهللا د لُوا ِإنْجِيال ِإنِلتَقْب كُونَهتَتْر ةعرالس ه
 .في الْحقيقَة ال يوجد ِإنْجِيٌل آخَر، لَكن بعض النَّاسِ يزعجونَكُم ويرِيدون َأن يحرفُوا ِإنْجِيَل الْمسيح٧! مخَاِلفًا

لفُ عنِ الَّذي بشَّرنَاكُم بِه، يكُون مصيره الْهالك، ولَو فَعلْنَا ذَِلك نَحن َأنْفُسنَا، فَِإن كَان َأحد يبشِّركُم بِِإنْجِيٍل يخْت٨َِ
اءمالس نم الكتَّى مح ى٩. َأوةً ُأخْررنَا مه هرِإنَّي ُأكَرُل، وقَب نم ذَا الْكَالمه قُلْنَا لَكُم نَأ: نَح كَان ِإن دح

الكبِالْه هلَيع كَمحي ،وهي قَبِلْتُمرِ الَّذبِِإنْجِيٍل غَي كُمشِّربي.  
فَهْل َأتَودد اآلن ِللنَّاسِ َأم ِلله؟ هْل ُأحاوُِل َأن ُأرضي النَّاس؟ لَو كُنْتُ مازِلْتُ ُأحاوُِل َأن ُأرضي النَّاس، فََأنَا ١٠

تُ خَاديحِلَسسا ِللْمم. 
 اهللا أرسل بولس

فََأنَا لَم َأتَسلَّمه ولَم ١٢. وُأرِيدكُم َأن تَعرِفُوا يا اخْوتي، َأن اِإلنْجِيَل الَّذي بشَّرتُكُم بِه، هو لَيس من عنْد النَّاس١١ِ
  .ذي َأعلَنَه ِليَأتَعلَّمه من بشَرٍ، بْل عيسـى الْمسيح هو الَّ

١٣يودهينِ الْيلَى الدا كُنْتُ علَم اةيي الْحي فتيرس نع تُمعمس َأنْتُم : ،ادهطاالض ةَ اِهللا َأشَدُأم طَهِدكُنْتُ َأض فَقَد
ودجالْو نا مهوحَأم اوُِل َأنُأح١٤. ولَى كَثا عمتَقَدكُنْتُ مو ةسارمي منِّي، في سف يني الَّذتي ُأمنب نم يرِين

لَكن اَهللا اخْتَارني وَأنَا في بطْنِ ُأمي، ودعاني بِنعمته ١٥. فَراِئضِ الدينِ، وكُنْتُ متَحمسا َأكْثَر منْهم ِلتَقَاِليد آباِئنَا
همَألخْد . ا شَاءفَلَم النَّاس١٦َِأن نا مدَأح رتَشَأس وبِ، لَمالشُّع نيب هبِِإنْجِيل شِّرُأب ِلكَي ،نَهاب ِلي ظْهِر١٧. ي لَمو

ك رجعتُ ِإلَى بْل ذَهبتُ فَورا ِإلَى بِالد الْعربِ، وبعد ذَِل. َأذْهب ِإلَى الْقُدسِ ِإلَى الرسِل الَّذين هم من قَبلي
ثُم بعد ثَالث سنين ذَهبتُ فعال ِإلَى الْقُدسِ ِلكَي َأتَعرفَ علَى بطْرس، وَأقَمتُ عنْده خَمسةَ عشَر ١٨. دمشْقَ
ُأَؤكِّد لَكُم أمام اِهللا َأن ما َأكْتُبه لَكُم ٢٠. دلَكنِّي لَم َأر َأحدا من الرسِل اآلخَرِين غَير يعقُوب َأخي السي١٩. يوما

  .هو الْحقُّ



وِإلَى ذَِلك الْوقْت كَانَتْ جماعاتُ الْمْؤمنين بِالْمسيحِ في ٢٢. بعد ذَِلك ذَهبتُ ِإلَى بعضِ بِالد سوريا وكيلكية٢١َ
رِفُنوذَا ال تَعهي ابِالديذَا٢٣. ي شَخْصه وه وهعما سي : "كُلُّ منَادي اآلن حبنَا، َأصطَهِدضي ي كَانُل الَّذجالر

همدهي اوُِل َأنحي ي كَانانِ الَّذبِي٢٤." بِاِإليمباَهللا بِس ونحبسفَكَانُوا ي. 
 

 إلى الشعوب أنا رسول

٢ 

١ عبَأر دعب يثُمعا مضَأي يتُوسَأخَذْتُ تا، ونَابرب عسِ مى ِإلَى الْقُدةً ُأخْررتُ مبنَةً، ذَهةَ سشْرتُ ٢. عبذَه قَدو
م رِسالَةَ اِإلنْجِيِل وعقَدتُ اجتماعا خَاصا مع اِإلخْوة الَّذين لَهم اعتبار، وعرضتُ علَيهِ. بِنَاء علَى رْؤيا من اِهللا

ةرِ بِال فَاِئداضي الْحفي واضي الْمي فتمدخ ى، ِلَئال تَكُونوبِ اُألخْرالشُّع نيب بِه شِّري ُأب٣. الَّذ فَِإن ذَِلك عمو
وكَان هذَا الْموضوع قَد ُأثير َألن بعض ٤. انيتيتُوس الَّذي كَان يرافقُني، لَم يضطَر َأن يخْتَن، مع َأنَّه يونَ

 َأن مهدقَص كَانـى، ويسع يحسا لَنَا الْمطَاهي َأعالَّت ةيرلَى الْحوا عسستَجنَنَا ِلييوا بسانْد ةالْكَذَب ةاِإلخْو
  .لم ولَم نَخْضع لَهم وال لَحظَةً واحدةً، ِلكَي نَصون لَكُم اِإلنْجِيَل الْحقَّلَكنَّنَا لَم نَستَس٥. يستَعبِدونَا

٦يددج شَيء َأي لَيوا عقْتَرِحي ةً فَلَميمَأه ملَه و َأندبي ينا الَّذا َأ. َأمي، كَمنْدةٌ عيما قلَه سلَي ههذ مكَانَتُهماَهللا و ن
بالْعكْسِ، هُؤالء رَأوا َأن اَهللا َأوكََل ِإلَي َأن ُأنَادي بِاِإلنْجِيِل بين الشُّعوبِ، كَما ٧. َأيضا ال تَهمه مراكز النَّاسِ

ودهالْي نيب بِه يينَاد َأن سطْركََل ِإلَى ب٨. َأوري بِقُداَهللا الَّذ َألن هترا بِقُدضَأي وه ،ودهوال ِللْيسر سطْرَل بعج هت
وِإن يعقُوب وبطْرس ويوحنَّا، الَّذين لَهم اعتبار كََأعمدة في ُأمة الْمسيحِ، رَأوا َأن اَهللا ٩. جعلَني رسوال ِللشُّعوبِ

ذَا، وبِه لَيع مَأنْعودهالْي نيب مهوبِ، والشُّع نيب منَخْد نا، فَنَحعنَا مةً ِإلَى شَرِكَتا ِإشَارنَابربَأنَا و دي بِالْيونافَحص .
١٠ح لَه سمتَحي َأنَا مالَّذ راَألم وهو ،اءالْفُقَر نَتَذَكَّر َأن ونَّا هم وها طَلَبكُلُّ موِل ذَِلكقَب نتَّى م.  

  بولس يوبخ بطرس

فَهو في اَألوِل كَان يْأكُُل ١٢. لَكن لَما جاء بطْرس ِإلَى َأنْطَاكيةَ، عارضتُه وجها ِلوجه، َألنَّه كَان علَى خَطٍَأ١١
رجاِل من عنْد يعقُوب، بدَأ يتَراجع ويتَجنَّب اَألكَْل مع مع الْمْؤمنين من الشُّعوبِ، لَكن لَما حضر بعض ال

واشْتَرك معه في هذَا النِّفَاق اآلخَرون من الْمْؤمنين الْيهود الَّذين ١٣. الشُّعوبِ، َألنَّه خَافَ من دعاة الْختَانِ
نَاكنَ. كَانُوا هرتَّى بحوهِمفَاقِإلَى ن انْقَاد ها نَفْسقِّ، قُلْتُ ١٤. اباِإلنْجِيِل الْح عقُ متَّفال ي ملُوكَهس تُ َأنَأيا رفَلَم

فَلماذَا ِإذَن تُحاوُِل َأنْتَ يهودي، ومع ذَِلك ال تَعيشُ كَالْيهود، بْل تَتْبع عادات الشُّعوبِ، : "ِلبطْرس قُدامهم جميعا
 َأن تُجبِر الشُّعوب َأن يتْبعوا عادات الْيهود؟

 الصالح هو باإليمان

١٥"مونَهمسا يكَم ،بِينذْنوبِ الْمالشُّع ننَا ملَسو ،دج نا عَأب ودهي ن١٦. نَحتَبِرعاَهللا ي َأن لَمنَع ،ذَِلك عمو اناِإلنْس 
ِلذَِلك نَحن َأيضا آمنَّا بِالْمسيحِ عيسـى ِلكَي . صاِلحا ال بِالْعمِل بِفَراِئضِ الشَّرِيعة، بْل بِاِإليمانِ بِعيسـى الْمسيحِ



َألنَّه بِعمِل فَراِئضِ الشَّرِيعة ال يمكن . رِيعةنُعتَبر صاِلحين عنْد اِهللا بِاِإليمانِ بِالْمسيحِ ال بِالْعمِل بِفَراِئضِ الشَّ
 .َألحد َأن يعتَبر صاِلحا عنْد اِهللا

١٧"الْم ي َأننعذَا يْل هفَه ،ونبذْنم مَأنَّه عاِهللا م نْدع يناِلحوا صرتَبعيحِ ِليسِللْم ْأتُوني النَّاس كَان فَِإن عشَجي يحس
َألن ١٩. فَِإن كُنْتُ َأعود وَأبني ما هدمتُه، فَِإنِّي بِهذَا ُأثْبِتُ َأنِّي َأخْطَْأتُ لَما هدمتُه١٨. علَى الذَّنْبِ؟ قَطْعا ال

ا ِللهيا َألحهتقُو نتُ مرري، فَتَحتَتْنوةَ مت٢٠ُ. الشَّرِيعبلِل َأنَا صَأنَا، ب سلَي ا اآلنيحي يالَّذيحِ، وسالْم عم 
يا فيحي يحسالْم . نم هى بِنَفْسحضي ونبي َأحنِ اِهللا الَّذانِ بِابانِ، اِإليما بِاِإليماهيَأح ،ا اآلناهيي َأحاةُ الَّتيالْحو

لَو كُنَّا نُعتَبر صاِلحين عنْد اِهللا بِالْعمِل بِفَراِئضِ الشَّرِيعة، ِإذَن موتُ الْمسيحِ .  اِهللاَأنَا ال َأنْقُض نعمة٢١َ. َأجلي
  ."هو بِال معنًى

 

 هي باإليمان الحياة الجديدة

٣ 

١اءا َأغْبِيي ونيا غَالطي !ص فْنَا لَكُمصا ومدعب قُولَكُمع رحس ن؟ مكُمونيوحٍ ِلعضيحِ بِكُلِّ وسالْم ٢لْب َأن ُأرِيد
هْل نلْتُم روح اِهللا َألنَّكُم عملْتُم بِفَراِئضِ الشَّرِيعة، َأم َألنَّكُم سمعتُم اِإلنْجِيَل وآمنْتُم : َأفْهم منْكُم شَيًئا واحدا فَقَطَ

ياء ِإلَى هذَا الْحد؟ َأنْتُم بدْأتُم بِروحِ اِهللا، فَهْل تَظُنُّون َأنَّكُم تَقْدرون َأن تَصلُوا ِإلَى الْكَماِل هْل َأنْتُم َأغْب٣ِبِه؟ 
ِإن اَهللا يعطيكُم ٥ال فَاِئدة؟ وهْل كَانَت اخْتباراتُكُم كُلُّها بِال فَاِئدة؟ وكَيفَ يمكن َأن تَكُون ب٤ِبِمجهودكُم الْبشَرِي؟ 

بِه نُونتُْؤماِإلنْجِيَل و ونعمتَس ْل َألنَّكُمب ،ةاِئضِ الشَّرِيعبِفَر لُونمتَع ال َألنَّكُم ،اتجِزعالْم نَكُميُل بمعيو هوحر.  
ِلذَِلك ٨. فَالَّذين يْؤمنُون هم َأوالد ِإبراهيم بِحق٧ٍّ. اعتَبر اُهللا ذَِلك لَه صالحاتََأملُوا ِإبراهيم َأيضا، ِإنَّه آمن بِاِهللا ف٦َ

ِلهقًا بِقَوبسم يماهراِإلنْجِيَل ِإلب لَنانِ، فََأعبِاِإليم هنْدع يناِلحص وبالشُّع تَبِرعياَهللا س َأن تَابَأ الْكتَنَبلَه " : كطَتاسبِو
  ."يبارِك اُهللا كُلَّ الشُّعوبِ

٩ني آمالَّذ يماهرِإب كارا باُهللا، كَم مارِكُهبي نُونْؤمي يناِئضِ ١٠. فَكُلُّ الَّذبِفَر لُونمعي ملَى َأنَّهع لُونتَّكي ينا الَّذَأم
ونُونلْعم مفَه ،ةقُوُل. الشَّرِيعي تَابالْك َألن" :ةتَابِ الشَّرِيعي كف اءا جا بِكُلِّ ماِئمُل دمعال ي نكُلُّ م ونلْعم ".

الصاِلح ": ومن الْواضحِ َأنَّه ال يمكن َألحد َأن يعتَبر صاِلحا عنْد اِهللا بِواسطَة الشَّرِيعة، َألن الْكتَاب يقُوُل١١
من يعمُل بِهذه : "فَالْكتَاب يقُوُل. والشَّرِيعةُ ال تَعتَمد علَى اِإليمانِ، بْل علَى اَألعماِل١٢." بِواسطَة اِإليمانِ، يحيا

  ."الْوصايا يحيا
ملْعون : "َألن الْكتَاب يقُوُل َأيضا. كتَابِ، بَِأنَّه صار لَعنَةً من َأجلنَالَكن الْمسيح فَدانَا من اللَّعنَة الْمذْكُورة في ال١٣ْ

ةلَى خَشَبع لَبصي ني ١٤." كُلُّ مالَّت كَةرلَى الْبـى، عيسيحِ عسالْم طَةاسبِو وبَل الشُّعصتَح انَا ِلكَيفَد وهو
  .ِلك نَنَاُل بِاِإليمانِ الروح الَّذي وعد اُهللا بِهِإلبراهيم، وبِذَ



  هما باإليمان الوعد والبركة

١٥هِمضعب عالنَّاسِ م التامعم نثَال مم يكُمطي، ُأعتخْوا اي : َأن دَأح رقْدٌل، ال يجسم قْدنَا ععم كُونا يمنْدع
ضي َأو هيلْغيهنَا١٦. يفَ ِإلَيه ءالشَّي نَفْسو :هلنَسو يماهرا ِإلبدعطَى اُهللا وَأع فَقَد . قُوُل لَهال ي وهو"الُكَأنْس "
م، ِإذَن فَالشَّرِيعةُ الَّتي َأعني بِهذَا َأن اَهللا عمَل عهدا مع ِإبراهي١٧. بِالْمفْرد، َأيِ الْمسيح" نَسلُك"بِالْجمعِ، بْل 

 ذَِلك دعتْ باءنَة٤٣٠ًبِـجس دعالْو يتُلْغو دهالْع ذَِلك تَنْقُض ا َأننُهكمِل ١٨. ، ال يمكَةَ بِالْعرالْب هذكُنَّا نَنَاُل ه فَلَو
ورِيرض رغَي دعالْو يرصي ،ةا! بِالشَّرِيع نلَكدعبِو يماهركَةَ ِإلبرطَى الْبَأع هتمعي ناَهللا ف َأن وه عاقلْو. 

 من الشريعة القصد

وكَان الْمقْصود منْها . ِإذَن ما هو الْقَصد من الشَّرِيعة؟ الْجواب هو َأنَّها ُأضيفَتْ ِلكَي تُبين ما هي الْمعصية١٩ُ
والْوسيطُ يعني وجود َأكْثَر من ٢٠. وقَد َأعلَنَتْها مالِئكَةٌ ِإلَى وسيط. ن تَبقَى فَقَطْ ِإلَى َأن يْأتي النَّسُل الْموعود بِهَأ

داحاَهللا و نلَك ،داحو فطَر.  
َألنَّه لَو كَانَت الشَّرِيعةُ قَادرةً َأن تَمنَح الْحياةَ، لَكُنَّا فعال . ِهللا؟ طَبعا الفَهْل هذَا يعني َأن الشَّرِيعةَ ضد وعود ا٢١

ى فَقَطْ علَى فَالْوعد يعطَ. لَكن الْكتَاب يبين َأن الْعالَم كُلَّه مكَبٌل بِالْخَطيَئة٢٢. نُعتَبر صاِلحين عنْد اِهللا بِِإطَاعتها
بِه نُونْؤمي نيحِ، ِلمسـى الْميسانِ بِعاسِ اِإليمَأس.  

٢٣ةبِالشَّرِيع ينونجسكُنَّا م ،انذَا اِإليمه اءا جَل مقَب نلَكو .نْتَظَرالْم انانَا اُهللا اِإليمتَّى َأرةٌ، حيرلَنَا ح تَكُن فَلَم .
واآلن ٢٥. فَكَانَت الشَّرِيعةُ هي الْمربي الَّذي يشْرِفُ علَينَا ِليقُودنَا ِإلَى الْمسيحِ، حيثُ نُعتَبر صاِلحين بِاِإليمان٢٤ِ

ةالشَّرِيع افتَ ِإشْرنَا تَحلَس ننَح ،اناِإليم اءا جمدعب.  
٢٦نَاءَأب كُلُّكُم ـىَأنْتُميسيحِ عسانِ بِالْمطَاسِ، ٢٧.  اِهللا بِاِإليمي الْغيحِ فسالْم عم تُمدنِ اتَّحا ما ييعمج َأنْتُم َألنَّكُم

اءرِد كََأنَّه يحسالْم تُم٢٨. لَبِسيب ،رحو دبع نيب ،يونَانيو يودهي نيقٌ بفَر دوجال ي فَاآلن َأنْتُم ،َأةرامٍل وجر ن
وبِما َأنَّكُم ِللْمسيحِ، فََأنْتُم ِإذَن نَسُل ِإبراهيم، ولَكُم نَصيب في الْبركَة ٢٩. كُلُّكُم واحد بِانْتماِئكُم ِللْمسيحِ عيسـى

  .الَّتي وعد اُهللا بِها
 

 نحن أبناء اهللا

٤ 

هو َأنَّه ِإذَا كَان الْوارِثُ ما زاَل قَاصرا، فَمع َأنَّه صاحب الثَّروة كُلِّها، فَهو ال يخْتَلفُ عنِ الْعبد، معنَى كَالمي ١
٢وهَأب نَهيي عالَّذ قْتالْو دِلح كَالءوو اءيصَأو لْطَةتَ ستَح بِال٣. َألنَّه ءالشَّي نَفْسلَنَاو ةبا كُنَّا : نِّسلَم ننَح

ولَما حان الْوقْتُ، َأرسَل اُهللا ابنَه، فَجاء منِ امرَأة وصار تَحتَ ٤. قَاصرِين روحيا، كُنَّا عبِيدا ِلقُوات هذَا الْعالَمِ
 ،ةالشَّرِيع لْطَةتَ ٥ستَح مه ينالَّذ يفْدي اِهللاِلكَي نَاءَأب يرفَنَص ،ةالشَّرِيع لْطَةس.  



ِإذَن، ٧." يا َأبِي! يا بابا: "والدِليُل علَى َأنَّكُم َأبنَاء اِهللا، هو َأنَّه َأرسَل روح ابنه ِإلَى قُلُوبِنَا، الروح الَّذي يهتف٦ُ
دبال ع نَأنْتَ اب .ناب ا َأنَّكبِموهكَاترب نيبٍ مبِنَص كلَيع ماَهللا َأنْع فَِإن ،.  
  اهتمامه بهم

َأما اآلن فَأنْتُم ٩. آلِلهة هي في الْحقيقَة لَيستْ آِلهةً َأبدا وكُنْتُم عبِيدا. َأنْتُم في الْماضي كُنْتُم ال تَعرِفُون اَهللا٨
ْل ياَهللا، ب رِفُونتَعرِفُكُمعاَهللا ي َأقُوَل ِإن َأن ي . جِبالَّت ةيرقالْح يفَةعالض اتوا ِإلَى الْقُوجِعتَر َأن وناذَا تُرِيدِلم ِإذَن

َأنَا خَاِئفٌ علَيكُم، ِلَئال ١١! نَأيامٍ وشُهورٍ وفُصوٍل وسني: َأنْتُم تَحتَفلُون بِمنَاسبات١٠كُنْتُم عبِيدا لَها في الْماضي؟ 
ةبِال فَاِئد اعض كُمعبِي متَع كُوني.  

١٢ثْلَكُمتُ مري َألنِّي صثْلوا ميرتَص ي َأنتخْوا اي كُمُل ِإلَيسَأتَو .يُئوا ِإلَيتُس لَم بِ ١٣. َأنْتُمببِس َأنَّه رِفُونْل تَعب
ومع َأن مرضي هذَا سبب لَكُم الْمتَاعب، لَكنَّكُم ١٤. نَتْ ِلي الْفُرصةُ َأن ُأبشِّركُم بِاِإلنْجِيِل َألوِل مرةمرضي، حا

ما لَو كُنْتُ الْمسيح عيسـى بْل رحبتُم بِي كَما لَو كُنْتُ مالكًا من عنْد اِهللا، كَ. لَم تَحتَقروني ولَم تَنْفُروا منِّي
ها ِلي١٥. نَفْسوهتُمطَيَأعو ونَكُميع تُمقَلَع لَكُنْتُم ،كَنَكُمَأم لَو َأنَّه لَكُم د؟ َأنَا َأشْهكُمحفَر بذَه نتُ ١٦. فََأيرْل صفَه

  اآلن عدوكُم َألنِّي َأقُوُل لَكُم الْحقَّ؟
من ١٨. فَهم يرِيدون َأن يبعدوكُم عنِّي، ِلكَي تَنْحازوا ِإلَيهِم! ء الَّذين يهتَمون بِكُم هم غَير مخْلصينهُؤال١٧

َأنَا عفَقَطْ و سلَيو قْتي كُلِّ وفا بِِإخْالصٍ واممتاه كَان لَو ،وا بِكُمتَمهي يِل َأنمالْجكُمي ١٩. نْدالدَأو َأنْتُم
لَيتَني كُنْتُ موجودا عنْدكُم ٢٠. اَألعزاء، ومرةً ُأخْرى َأنَا ُأعاني آالم وِالدتكُم ِإلَى َأن تَنْطَبِع فيكُم صفَاتُ الْمسيحِ

رِكُمي َأمتُ فريي، َألنِّي تَحتجلَه رفَُأغَي ،اآلن. 
 اجر وسارةه

٢١ةالشَّرِيع لْطَةتَ ستَكُونُوا تَح َأن ونتُرِيد ينالَّذ اةُ؟ : قُولُوا ِلي َأنْتُمرالتَّو ا تَقُولُهِإلَى م وناذَا ال تَنْتَبِه٢٢ِلم فَهِي
ز نم اآلخَرو هتارِيج نم داحنَانِ، واب يماهرِإلب كَان تَقُوُل ِإنَّهةرالْح هتج٢٣. و بِالطَّرِيقَة اءج ةارِيالْج نفَاب

ميثَاق : وكُلُّ هذَا لَه مغْزى، فَالْمرَأتَانِ تَرمزانِ ِإلَى ميثَاقَين٢٤ِ. الطَّبِيعية، َأما ابن الْحرة فَجاء تَحقيقًا ِلوعد اِهللا
 ،ينَاءِل سبي جف اتَمبِيدع ونيرصا يالدَأو نْجِبيو . ،راجه وذَا ه٢٥ه ي بِالدف ينَاءَل سبثُِّل جتُم راجه َألن

قُدسِ السماِئية َأما مدينَةُ ال٢٦ْ. وهي تَرمز َأيضا ِإلَى مدينَة الْقُدسِ الْحاِلية، َألنَّها هي وشَعبها اآلن عبِيد. الْعربِ
افْرحي َأيتُها الْعاقر، مع َأنَّك لَم تَحبلي، اهتفي وهلِّلي، مع َأنَّك لَم : "َألن الْكتَاب يقُوُل٢٧. فَهِي حرةٌ، وهي ُأمنَا

  ."والد الَّتي زوجها معهاتَلدي، َألن َأوالد الزوجة الْمهجورة، َأكْثَر من َأ
٢٨،دعالْو بساِهللا ح نَاءَأب ي، فَِإنَّكُمتخْوا اي ا َأنْتُماقُ َأمحسا ا كَان٢٩. كَم ناالب امِ، َأناَألي لْكي تَل فصا حكَمو

لَكن ماذَا يقُوُل ٣٠. لَّذي وِلد بِقُوة روحِ اِهللا، فَهذَا يحصُل اآلن َأيضاالَّذي وِلد بِالطَّرِيقَة الطَّبِيعية كَان يضطَهِد ا
د؟ اطْرتَابالْك ةرنِ الْحاب عرِثَ مي لَن ةارِيالْج ناب ا، َألننَهابةَ وارِي٣١. الْج الدنَا َأولَس ني نَحتخْوا اي ،ِإذَن

ارِيالْجةرالْح الدْل َأوب ،ة. 
 



 الختان ال ينفعنا روحيا

٥ 

انْتَبِهوا، َأنَا بولُس َأقُوُل ٢. ِإذَنِ اثْبتُوا في هذه الْحرية، وال تَرجِعوا ِإلَى الْعبودية. الْمسيح حررنَا ِلنَبقَى َأحرارا١
ومرةً ُأخْرى ُأحذِّركُم، َأن كُلَّ من يخْتَن يكُون ٣. نُون، فَهذَا يعني َأن الْمسيح غَير نَافعٍ لَكُمِإن كُنْتُم تُخْتَ: لَكُم هذَا

ن طَرِيق الْعمِل بِفَراِئضِ فَِإن حاولْتُم َأن تُعتَبروا صاِلحين عنْد اِهللا ع٤. مجبرا بَِأن يعمَل بِفَراِئضِ الشَّرِيعة كُلِّها
َأما نَحن، فَِإنَّنَا بِالروحِ وبِواسطَة اِإليمانِ نَتَوقَّع َأن نَصير ٥. الشَّرِيعة، تَفْقدون الْمسيح، َألنَّكُم تَتْركُون نعمةَ اِهللا

ِإن كُنَّا نَنْتَمي ِللْمسيحِ عيسـى، فَال يهم ِإن كُنَّا مخْتُونين َأو غَير َألنَّنَا ٦. هذَا هو رجاُؤنَا. صاِلحين عنْد اِهللا
ةبحبِالْم هنَفْس نع ربعي يالَّذ اننَا اِإليمنْدع كُوني َأن وه هِما الْمِإنَّم ،ينخْتُونم.  

تَذَكَّروا ٩. هذَا اِإلغْراء لَيس من اِهللا الَّذي يدعوكُم٨من صدكُم عن طَاعة الْحقِّ؟ كُنْتُم تَتَقَدمون في السباق، ف٧َ
كُلَّه جِينالْع رةً تُخَميرغةً صيرخَم خَاِلفًا١٠. َأنا مْأيلُوا رتَقْب لَن يحِ َأنَّكُمسي الْمقُ فَأنَا َأث .ا كَانمهمو الشَّخْص 

هقَابنَاُل عيفَس ،كُمجعزي يالَّذ.  
١١ ؟ لَواآلن دِلح ودهي الْينطَهِدضاذَا يمتَانِ، فَلالْخ ةسارمو ِإلَى معازِلْتُ َأدكُنْتُ م ي، لَوتخْوا اِلي ي ةبا بِالنِّسَأم

قُولُوا ِللَّذين يزعجونَكُم، لَيس ١٢. ذَنِ الْعثْرةُ الَّتي يسببها الصليب تَكُون قَد زالَتْكُنْتُ مازِلْتُ َأدعو ِإلَى ذَِلك، ِإ
مهوا َأنْفُسخْصي ا َأنضْل َأيخْتَنُوا بي فَقَطْ َأن! 

 الحياة بالروح

كن ال تُحولُوا هذه الْحريةَ ِإلَى فُرصة ِلعمِل ما يرضي الطَّبِيعةَ لَ. يا اخْوتي، َأنْتُم دعيتُم ِلتَكُونُوا َأحرارا١٣
َأحب : "َألنَّه يمكن َأن نُلَخِّص الشَّرِيعةَ كُلَّها في وصية واحدة هي١٤. بِل اخْدموا بعضكُم بعضا بِمحبة. الدنْيوِيةَ

لَكن ِإن كُنْتُم مثَْل الْوحوشِ، واحد يعض اآلخَر، وواحد يفْتَرِس اآلخَر، فَاحذَروا ١٥." رِين كَما تُحب نَفْسكاآلخَ
  .ِلَئال تُفْنُوا بعضكُم بعضا

َألن ما ١٧. لَن تُنَفِّذُوا رغَبات الطَّبِيعة الدنْيوِيةعيشُوا حسب الروحِ، بِذَِلك : فََأنَا َأقْصد َأن َأقُوَل لَكُم هذَا١٦
 ارِضعا يمنْهةَ، فَكُلٌّ موِينْيةَ الدخَاِلفُ الطَّبِيعي وحالر يهف غَبرا يمو ،وحخَاِلفُ الرةُ يوِينْيةُ الدالطَّبِيع يهف غَبتَر

  .َأما ِإن كُنْتُم تَنْقَادون بِالروحِ، فََأنْتُم لَستُم تَحتَ سيطَرة الشَّرِيعة١٨. عملُوا ما تُرِيدوناآلخَر، ِلكَي ال تَ
١٩يهةٌ وحاضو ةوِينْيالد ةاَل الطَّبِيعمَأع ِإنةُ : والْخَالعةُ واسالنَّجنَى ونَام٢٠ِالزةُ اَألصادبعو رحالسو 

 امساالنْقو امصالْخةُ وياَألنَانو انجيالْهةُ ويرالْغو اكرالْعةُ وياهالْكَر٢١ورِهِإلَى آخو ونجالْمو كْرالسو دسالْحو .
فْعي ينالَّذ ُل، ِإنقَب نم تُكُمذَّرا حكَم اآلن كُمذِّرِإنِّي ُأحاِهللاو لَكَةمي مف يبنَص ملَه كُوني لَن هذه لُون.  

٢٢وفَه وحالر هجنْتي يالَّذ را الثَّمَأمو : اِإلخْالصو رالْخياللُّطْفُ وو ربالصو المالسو حالْفَرةُ وبحالْم
والَّذين ينْتَمون ِإلَى الْمسيحِ ٢٤.  قَانُونٍ يقفُ ضد هذه الْفَضاِئِلال يوجد َأي. والْوداعةُ وضبطُ النَّفْس٢٣ِ



وبِما َأن الروح َأحيانَا، فَيجِب َأن نَنْقَاد بِالروحِ، ٢٥. عيسـى، صلَبوا الطَّبِيعةَ الدنْيوِيةَ، وشَهواتها ورغَباتها
٢٦ال نَكُونوضعنَا الْبضعب دسال نَحو ،ضعنَا الْبضعيظَ بال نَغو ،ورِينغْرم .  
 

 وصايا أخيرة

٦ 

١بِلُطْف وهدتَر َأن ينيوحالر َأنْتُم كُملَيع جِبي خَطٍَأ، فَيف كُمدَأح قَعو ي، ِإنتخْوا اي .ِلكَي ،كَأنْتَ ِلنَفْس انْتَبِهال و 
اءي اِإلغْرا فضَأنْتَ َأي يح٢ِ. تَقَعسةَ الْمشَرِيع ذَا تُنَفِّذُونضِ، بِهعالب كُمضعلُوا َأثْقَاَل بمح٣. ا ،هِمم َأنَّه ظُني نم

هنَفْس عخْدي وفَه ،هِمم رغَي يقَةقي الْحف وا هنَمي٤. بلَى كُلِّ وع جِبي َأن نُهكمي بِذَِلك ،الَهمَأع نتَحمي َأن داح
بِاآلخَرِين هنَفْس قَارِني َأن وند هبِنَفْس رفْتَخ٥. يهَل نَفْسمُل حمحي داحكُلَّ و َألن.  

٦م هلِّمعِإلَى م مقَدي َأن اجِبِهو ناِهللا، م كَالم لَّمتَعي نمهنْدي عرِ الَّذكُلِّ الْخَي ن. 
٧دَأح شُّهغوا، اُهللا ال يعال تَنْخَد :هعرزا يم دصحي داح٨. كُلُّ و نةَ، فَموِينْيالد تَهي طَبِيعضرا يم عرزي يالَّذ

الكالْه دصحي ةوِينْيالد ةالطَّبِيع .عرزي يالَّذواةَ الْخُلُوديح دصحوحِ يالر نفَم ،وحي الرضرا ي٩.  م بفَال نَتْع
َأسكُنَّا ال نَي انِ ِإني اَألوف دصنَحرِ َألنَّنَا سِل الْخَيمع ن١٠. م رَل الْخَيمنَع َأن جِبي ،نَةكمم ةصي كُلِّ فُرف ِإذَن

 .سِ، وخَاصةً اخْوتنَا في اِإليمانِمع جميعِ النَّا
 ختام

الَّذين يرِيدون َأن يكُونُوا مقْبوِلين بِحسبِ ١٢. هذه الْحروفُ الْكَبِيرةُ الَّتي تَقْرُأونَها اآلن، كَتَبتُها َأنَا بِيدي١١
بْل ِإن ١٣. ِلماذَا؟ ِلكَي ال يضطَهدوا في سبِيِل صليبِ الْمسيحِ. واالْمظَاهرِ، يحاوِلُون َأن يجبِروكُم َأن تُخْتَنُ

 موا بَِأنَّهرفْتَخي تُخْتَنُوا ِلكَي َأن ونرِيدي منَّهلَك ،ةاِئضِ الشَّرِيعبِفَر لُونمعال ي مهَأنْفُس مه ،ينخْتُونالْم ُؤالءه
َأما َأنَا، فَِإنِّي ال ولَن َأفْتَخر بِشَيء ِإال بِصليبِ سيدنَا عيسـى الْمسيحِ، الَّذي بِه صلب ١٤. نُونجعلُوكُم تُخْتَ

  .الْعالَم بِالنِّسبة ِلي، وَأنَا صلبتُ بِالنِّسبة ِللْعالَمِ
السالم والرحمةُ ١٦. و غَير مخْتُونٍ، ِإنَّما الْمهِم هو َأن يكُون خَليقَةً جديدةًفَال يهم َأن يكُون اِإلنْسان مخْتُونًا َأ١٥

  .علَى كُلِّ الَّذين يعملُون بِهذَا الْمبدِأ، هُؤالء هم شَعب اِهللا بِحقٍّ
١٧َألن دي َأحنجعزال ي َأن جِبي ،اآلن نم ـىِإذَنيسنَا عديِلس لْكلَى َأنِّي ملُّ عتَد اتالمي عمي جِسف .  
 .آمين. نعمةُ عيسـى الْمسيحِ مولَانَا مع روحكُم جميعا يا اخْوتي١٨
  


