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  الرَِّسالَةُ ِإلَى ُمْؤِمِني غَالَِطيَّة

ِمْن ُبولَُس الَِّذي ُهَو َرُسوٌل ال ِمَن النَّاِس، َوالَ تََعيََّن ِبَواِسطَِة ِإنَساٍن، َبْل ِمْن َيُسوَع الَمِسيِح، 
َوِمْن كُلِّ اإلخَوِة الَِّذيَن َمِعي، ِإلَى الكَنَاِئِس الَِّتي ِفي ٢ .َأقَاَمُه ِمَن الَموِتَوِمَن اِهللا اآلِب الَِّذي 

   .ُمقَاطََعِة غَالَِطيَّةَ
فَُهَو الَِّذي قَدََّم نَفَسُه ِلكَي ٤ .ِلتَكُْن لَكُْم ِنعَمةٌ َوَسالٌَم ِمَن اِهللا َأِبينَا، َوِمَن الرَّبِّ َيُسوَع الَمِسيِح٣
 . َوذَِلَك ِبَحَسِب ِإَراَدِة اِهللا َأِبينَا. َعنَّا خَطَاَيانَا، َوُيَحرَِّرنَا ِمَن َهذَا الَعالَِم الشِّرِّيِر الَِّذي نَِعيشُ ِفيِهَيرفََع
  . آِميْن.لَُه الَمجُد ِإلَى َأَبِد اآلِبِديَن٥

  ِبشَاَرةٌ َحِقيِقيَّةٌ َواِحَدة
َن َسِريَعاً َعِن اِهللا الَِّذي َدَعاكُْم ِبِنْعَمِة الَمِسيِح، َوتَتََحوَّلُوَن ِإلَى ِبشَاَرٍة ِإنِّي ُمنَدِهشٌ ألَِنَّكُْم تَتَخَلُّو٦
َمْع َأنَُّه لَيَس ُهناَك ِبشَاَرةٌ ُأخَرى، لَِكْن ُهنَاَك َأشخَاٌص ُيرِبكُونَكُْم، َوُيَحاِولُوَن َأْن ُيشَوُِّهوا ٧ .ُأخَرى

ى ِإْن ِجْئنَا نَْحُن، أو َمالٌَك ِمَن السََّماِء، َوَبشَّْرنَاكُْم ِبِبشَاَرٍة ُأخَرى تَختَِلفُ َولَِكْن َحت٨َّ .ِبشَاَرةَ الَمِسيِح
 :َوكََما قُلْنَا َساِبقَاً، َأقُوُل لَكُُم اآلَن ثَاِنَية٩ً .َعِن الِبشَاَرِة الَِّتي َبشَّْرنَاكُْم ِبَها، فَلَْيكُْن َمْن َبشََّركُْم َملُعونَاً

   .َركُْم َأَحٌد ِبِبشَاَرٍة تَخْتَِلفُ َعِن الَِّتي قَِبلْتُُموَها، فَلَْيكُْن َملُعونَاًِإْن َبشَّ
أتَظُنُّوَن َأنَِّني ُأَحاِوُل ِبكَالمي َهذا َأْن َأرَبَح تَْأِييَد النَّاِس َأْم تَْأِييَد اِهللا؟ َأو َهْل ُأِريُد َأْن ١٠ 

  .ُأرِضَي النَّاَس، لََما كُنْتُ خَاِدَماً ِللَمِسيِحُأرِضَي النَّاَس؟ لَو كُنْتُ ُأِريُد َأْن 

 

  ُسلْطَاُن ُبولَُس ِمَن اهللا
 .َأيَُّها اإلخَوةُ، ُأِريُدكُْم َأْن تَعِرفُوا َأنَّ الِبشَاَرةَ الَِّتي َبشَّْرتُكُْم ِبَها لَيَستْ ِمْن َمْصَدٍر َبشَِري١١ٍّ 

  .ُيَعلِّْمِني ِإيَّاَها ِإنَساٌن، َولَِكنَّ َيُسوَع الَمِسيَح كَشَفََها ِليفََأنا لَْم آخُذَْها ِمْن ِإنَساٍن، َولَْم ١٢
 َوتَعلَُموَن ِبَأنِّي َأَسْأتُ ِإلَى كَِنيَسِة .قَْد َسِمْعتُْم َعْن ِسيَرِة َحَياِتي السَّاِبقَِة ِعنَدَما كُنْتُ َيُهوِديَّا١٣ً 

َوقَْد كُنْتُ ُمتَفَوِّقَاً َعلَى كُلِّ َمْن كَانوا ِفي ِمثِْل ُعْمِري ِمَن ١٤ .اِهللا ِبقَْسَوٍة، َوَحاَولْتُ َأْن ُأَدمَِّرَها
لَِكنَّ اَهللا اختَاَرِني قَْبَل َأْن ُأولََد، َوَدَعاِني ١٥ .الَيُهوِد، ألَِنِّي كُنْتُ أكثََر إخْالَصاً ِمنُْهْم ِلتََعاِليِم اآلَباِء

رََّر َأْن ُيعِلَن ِلي اْبنَُه، ِلكَي ُأَبشَِّر ِبِه َبيَن غَيِر الَيُهوِد، لَْم َأستَِشْر َولَمَّا ق١٦َ .ِبالنِّعَمِة ِإلَى ِخْدَمِتِه
َولَْم َأذَهْب ِإلَى َمدينَِة القُْدِس ألُِقَاِبَل الرُُّسَل الَِّذيَن كَانُوا قَْبِلي، َبْل ذََهْبتُ فَوَراً ِإلَى َأرِض ١٧ِإنَسانَاً، 

   .ى ِدَمشْقَالَعَرِب، ثُمَّ ُعدُّتُ ِإلَ

١



  ٣١٤ 
َولَْم ١٩ .َوَبْعَد ثَالَِث َسنََواٍت، ذََهْبتُ ِإلَى القُْدِس ألَِتََعرَّفَ ِبُبطُرَس، َوَأقَْمتُ ِعنَدُه ُأسُبوَعيِن١٨ 

ِلَك َبْعَد ذ٢١َ .َيشَْهُد اُهللا َعلَى َأنِّي الَ َأكِذُب ِفيَما َأكتُُبُه٢٠ .َأَر َرُسوالً آخََر ِسَوى َيعقُوَب َأِخي الرَّبِّ
 .َولَْم َأكُْن َمعُروفَاً لََدى كَنَاِئِس الَمسيِح الواِقَعِة ِفي ِإقْليِم الَيُهوِديَِّة٢٢ .ِجْئتُ ِإلَى ِبالَِد ُسوِريَّةَ َوِكيِليِكيَّةَ

ُر اآلَن ِباِإليَماِن الَِّذي إنَّ الَِّذي كَاَن ُيِسيُئ ِإلَينَا َساِبقَاً، ُيَبشِّ ":لَِكنَُّهْم كَانُوا َيْسَمُعوَن النَّاَس َيقُولُوَن٢٣
   .فَكَانُوا ُيَمجُِّدوَن اَهللا ِبَسَبِبي٢٤" !َحاَوَل َأْن ُيَدمَِّرُه

  باِقي الرُُّسِل ُيَرحِّبوَن ِبُبولُس 

 .طََحْبتُ ِتيطَُسَبْعَد َأرَبَع َعشَْرةَ َسنٍَة، ُعدُّتُ ِإلَى القُْدِس ثَاِنَيةً َوَمِعي َبْرنَاَبا، َوكَذَِلَك اْص
 َوِفي ِلقَاٍء خَاصٍّ، شََرْحتُ للقَاَدِة الباِرِزيَن ُهنَاَك َمْضموَن .ُعدُّتُ ِبناًء َعلَى إعالٍن ِمَن اِهللا٢

 .ٍةالِبشَاَرِة الَِّتي ُأَبشُِّر ِبَها َبيَن غَيِر الَيُهوِد، َحتَّى الَ تَكُوَن ُجُهوِدي ِفي الَماِضي َأَو الَحاِضِر ِبالَ فَاِئَد
َوقَْد ُأِثيَر َهذَا ٤ .َوَحتَّى ِتيطَُس الَِّذي كَاَن َمِعي، َوُهَو ُيونَاِنيٌّ، لَْم ُيجِبْرُه َأَحٌد َعلَى َأْن ُيختََن٣

ةَ الَموُضوُع ِبَسَبِب َأشخاٍص َيدَُّعوَن َأنَُّهْم إخوةٌ، تََسلَّلوا َبينَنَا ِلَيتََجسَُّسوا َعلَينَا، َوَيحِرمونا ِمَن الُحرِّيَّ
لَِكنَّنَا لَْم نَخَضْع لَُهْم َوالَ ِللَحظٍَة َواِحَدٍة، ِلكَي ٥ .الَِّتي لَنَا ِفي الَمِسيِح َيُسوَع، فََيتََمكَّنُوا ِمِن اسِتعَباِدنَا

  .نَُحاِفظَ لَكُْم َعلَى ثََباِت الِبشَاَرِة الَحِقيِقيَِّة
ْن الَ فَْرقَ ِعنِدي، ألَِنَّ كُلَّ النَّاِس ُمتََساُووَن َأَماَم  لَِك!َوِمْن َهُؤالَِء َأشخَاٌص ُيعتََبُروَن باِرِزيَن٦ 

َبْل َعلَى الَعكِْس، فَقَْد َرَأوا َأنِّي ُمْؤتََمٌن َعلَى الِبشَاَرِة ٧ .اِهللا، فَلَْم َيِزْد ُأولَِئَك شَيَئاً َعلَى ِرَسالَِتي
فَاُهللا الَِّذي َجَعَل ُبطُرَس ٨ .تََمٌن َعلَى نَشِْرَها َبيَن الَيُهوِدألَِنشَُرَها َبيَن غَيِر الَيُهوِد، كََما َأنَّ ُبطُْرَس ُمْؤ
  .َرُسوالً ِللَيُهوِد، ُهَو َجَعلَني َرُسوالً ِلغَيِر الَيُهوِد

يَّاَها  َيعقُوُب َوُبطُرُس َوُيوَحنَّا، النِّعَمةَ الَِّتي َأعطَاِني ِإ:َوَبْعَد َأْن َأدَرَك َأْعِمَدةُ الكَنيَسِة الباِرِزيَن٩
اُهللا، َوَضُعوا َأيِدَيُهْم َعلَيَّ َوَعلَى َبْرنَاَبا ِلكَي نَذَْهَب ِإلَى غَيِر الَيُهوِد، َبينََما َيذَْهُبوَن ُهْم ِإلَى الَيُهوِد 

   . َوقَْد كُنْتُ َحِريَصاً َعلَى ذَِلَك.َعلَى َأْن نَتَذَكََّر فُقََراَءُهْم١٠

  ُبولُُس ُيواِجُه ُبطُرَس
فَقَْبَل ١٢ .ْن ِعنَدَما َجاَء ُبطُرُس ِإلَى أنْطَاِكَيةَ، َواَجْهتُُه ُمَباشََرةً ألَِنَُّه كَاَن ُمخِطَئاًَولَِك١١ 

 َولَِكْن ِعنَدَما .ُوُصوِل َبعِض الرَِّجاِل ِمْن طََرِف َيعقُوَب، كَاَن ُبطُرُس َيْأكُُل َمَع غَيِر الَيُهوِد
َوانَضمَّ ِإلَيِه َبِقيَّةُ الَيُهوِد َأيَضاً ِفي ١٣ .ألَِنَُّه كَاَن خَاِئفَاً ِمَن الَيُهوِدَوَصلُوا، انَسَحَب َوَعَزَل نَفَسُه، 

َوِعنَدَما َرَأيتُ َأنَُّهْم لَْم َيكُونُوا َيسلُكُوَن كََما َيليقُ ١٤ .ِرَياِئِه، َحتَّى إنَّ َبْرنَاَبا انقَاَد ِإلَى ِرَياِئِهْم
ِإْن كُنْتَ، َوَأنتَ َيُهوِديُّ األْصَل، تَِعيشُ كَغَيِر  ":لْتُ ِلُبطُرَس َأَماَم الَجِميِعِبالِبشَاَرِة الَحِقيِقيَِّة، قُ

  " الَيُهوِد، فَكَيفَ تُجِبُر غَيَر الَيُهوِد َعلَى َأْن َيتَِّبُعوا التَّقَاِليَد الَيُهوِديَّةَ؟

 ١٤:٢-١٨:١ غالطية

٢



  ٣١٥ 
َولَِكنَّنَا نَعلَُم َأنَّ اِإلنَساَن الَ ١٦ .خَاِطَئِةنَحُن ُوِلْدنَا َيُهوَداً، َولَْسنَا ِمَن اُألَمِم اُألخَرى ال١٥ 

 َوِلَهذَا آَمنَّا ِبالَمِسيِح َيُسوَع ِلكَي .َيتََبرَُّر َأماَم اِهللا ِبِحفِظِه للشَِّريَعِة، َبْل ِباِإليَماِن ِبَيُسوَع الَمِسيِح
 ألَِنَُّه الَ َأَحَد َيتََبرَُّر ِبِحفِظ . ِحفِْظنا ِللشَِّريَعِةنَتََبرََّر َأَماَم اِهللا ِباِإليَماِن ِفي الَمِسيِح َولَيَس ِبَسَبِب

  .الشَِّريَعِة
 .فَبِِما َأنَّنا نَطْلُُب أْن نَتََبرََّر في الَمِسيِح، َيتََبيَُّن َأنَّنَا نَحُن الَيهوَد خُطَاةٌ أيضاً كََبِقيَِّة اُألَمِم١٧

لَِكْن ِإْن َأَعدُّتُ ِبنَاَء التَّعِليِم الَِّذي ١٨ !َسيَح قَاَدنا إلَى الخَِطيَِّة؟ ِبالطَّْبِع الَفََهْل َيعِني َهذَا َأنَّ الَم
ألنَّني، ِبَحَسِب الشَِّريَعةُ، قَْد ِمتُّ ِبالنِّْسَبِة ِللشَِّريَعِة، ألَِحَيا ١٩ .َهَدْمتُُه َساِبقَاً، َأكُوُن ِحينَِئٍذ ُمخِْطئاً

 فَالَحَياةُ الَِّتي َأِعيشَُها .فََأحَيا َبْعَد ذَِلَك، ال أنا، َبِل الَمِسيُح َيحَيا ِفي٢٠َُّصِلْبتُ،  َمَع الَمِسيِح .ِهللا
َوَأنَا الَ ٢١ .اآلَن ِفي ِجْسمي َهذَا، َأِعيشَُها ِباِإليَماِن ِباْبِن اِهللا الَِّذي َأَحبَِّني َوقَدََّم نَفَسُه َبَدالً ِمنِّي

  !ِذِه، ألَِنَُّه ِإْن كَاَن التَّبِريُر ُمْمِكناً ِبالشَِّريَعِة، فَِإنَّ َموتَ الَمِسيِح ِبالَ فَاِئَدٍةَأرفُُض ِنعَمةَ اِهللا َه

  ِباِإليَماِن الَ ِبالشَّريَعة
 أيُّها الغَالِطيُّوَن اَألغِبَياُء، َمِن الَِّذي َسَحَركُْم ِلكَي تَتََوقَّفُوا َعْن طَاَعِة الَحقِّ؟ أنْتُْم َيا َمِن

َأِريُد َأْن َأعِرفَ ِمنْكُْم ٢ !ارتََسَم َيُسوُع الَمِسيُح ِفي َأذَْهاِنكُْم كََما لَو َأنَُّه َمْصلُوٌب َأَماَم َأعُيِنكُْم
اِن ِبَها؟  َهْل َأخَذْتُِم الرُّوَح ِبَسَبِب التَّقَيُِّد ِبالشَِّريَعِة َأْم ِبَسَبِب َسَماِع الِبشَاَرِة َواِإليَم:شَيَئاً َواِحَداً فَقَط

فََهِل اختََبْرتُْم كُلَّ ٤ِأِلَهذَا الَحدِّ َأنتُْم َأغِبَياُء؟ َأَبعَدَما ابتََدْأتُْم ِبالرُّوِح، تُكَمِّلُوَن اآلَن ِبُجُهوِدكُُم الَبشَِريَِّة؟ ٣
 اُهللا الرُّوَح، َوَيصنَُع فََهْل ُيعِطيكُُم٥ .َهِذِه اُألُموِر ُدوَن فَاِئَدٍة؟ َأرُجو َأْن الَ َيكُوَن اَألْمُر كَذَِلَك

  الُمعِجَزاِت َبينَكُْم ِبَسَبِب الشَِّريَعِة، َأْم ألَِنَّكُْم َسِمْعتُُم الِبشَاَرةَ َوآَمنْتُْم ِبَها؟ 
كَذَِلَك ٧ ".آَمَن ِإْبَراِهيُم ِباِهللا، فَاعتََبَرُه اُهللا َبارَّاً ِبَسَبِب ِإيَماِنِه ":فَكََما ُهَو َمكتُوٌب َعْن ِإْبَراِهيَم٦

فَالِكتَاُب تَنَبََّأ ِبَأنَّ اَهللا َسُيَبرُِّر غَيَر الَيهوِد ٨ .َينَبِغي َأْن تَعلَُموا َأنَّ الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن ُهْم ِفْعالً َأبنَاُء ِإْبَراِهيَم
ِبَك تَتََباَرُك كُلُّ  ":ْم، َوقَْد َأعلََن َهِذِه الِبشَاَرةَ ِإلْبَراِهيَم ُمسَبقَاً ِعنَدَما قَاَل لَُهِبَسَبِب ِإيَماِنِه

  .َراِهيَم الَِّذي آَمَنفَُهُؤالَِء الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن ُهْم ُمَباَركُوَن َمَع ِإْب٩ ".اُألَمِم
َملُعوٌن كُلُّ َمْن الَ  ":َأمَّا الَّذيَن َيتَِكلُوَن َعلَى َأعَماِل الشَِّريَعِة فَُهْم تَحتَ اللَّْعنَِة، ألَِنَُّه َمكتُوٌب١٠

فَِمَن الَواِضِح َأنَّ الَ َأَحَد َيتََبرَُّر َأَماَم اِهللا ١١ ".َيلتَِزُم ِبالَعَمِل ِبكُلِّ َما ُهَو َمكتُوٌب ِفي ِكتَاِب الشَِّريَعِة

                                                  
  .٦:١٥ من كتاب التكوين  ". إيمانه...آمن"

  .٣:١٢ من كتاب التكوين  ". األمم...بك"

  .٢٦:٢٧ من كتاب التثنية  ". الشّريعة...ملعون"

 ١١:٣-١٥:٢ غالطية

٣



  ٣١٦ 
َأمَّا الشَِّريَعةُ فَلَْم تُبَن َعلَى َأَساِس اِإليَماِن، َبْل ١٢ ".الَبارَّ ِباِإليَماِن َيحَيا"ِمْن ِخالَِل الشَِّريَعِة، ألَِنَّ 

 الشَِّريَعِة ِبَأْن لَقَْد َحرََّرنَا الَمِسيُح ِمْن لَعنَِة١٣ ".َمْن َيعَمُل كُلَّ َأعَماِل الشَِّريَعِة َسَيْحَيا ِبَها"فَقَطْ 
َوَهكَذَا ١٤ ".َملُْعوٌن َمْن ُيَعلَّقُ َعلَى خَشََبٍه ": فَكََما ُهَو َمكتُوٌب.َوَضَع نَفَسُه تَْحتَ اللَّْعنَِة َبَدالً ِمنَّا

َأعطَاَها اُهللا ِإلْبَراِهيَم، َستُنقَُل ِإلَى غَيِر الَيُهوِد ِمْن ِخالَِل الَمِسيِح َيُسوَع، فََيقَبلُوَن فَِإنَّ الَبَركَةَ الَِّتي 
   .ِباِإليَماِن الرُّوَح الَِّذي َوَعَدنَا ِبِه اُهللا

  الشَِّريَعةُ َوالَوعد
 الَ َأَحَد َيستَِطيُع َأْن ُيلِغَي َعقْداً اتَّفَقَ َعلَيِه :الَيوِميَِّةَأيَُّها اُألخَوةُ، َسَأْضِرُب ِمثَاالً ِمْن َحَياِتنَا ١٥

ِبِصيغَِة " َألنَساِلِه" الَِحظْ َأنَُّه لَْم َيقُْل .كَانَِت الُوُعوُد ِإلْبَراِهيَم َوِلنَْسِلِه١٦ .الَبشَُر َأْو َأْن َيِزيَد َعلَيِه
َما ١٧ .ِبِصيغَِة الُمفَرِد الَِّذي ُهَو الَمِسيُح" ِلنَسِلِه"اَعٍة كَِبيَرٍة، َبْل قاَل الَجْمِع، كََما لَو َأنَُّه ُيِشيُر ِإلَى َجَم

َأقِصُدُه ُهَو َأنَّ الَعْهَد الَِّذي َأقَّرَُّه اُهللا ُمسَبقَاً، الَ تُلِغيِه الشَِّريَعةُ الَِّتي َجاَءتْ َبْعَد ذَِلَك ِبَأرَبِع ِمَئٍة 
فَِإذَا كَاَن الِميَراثُ َسَيِتمُّ ِبنَاًء َعلَى الشَِّريَعِة، فَلَْن ١٨ .ا الَ َيِتمُّ ِإبطَاُل الَوْعِد َأيَضاً َوَهكَذَ.َوثَالَِثيَن َسنَةً

   . لَِكنَّ الَمْعروفَ ُهَو أنَّ اَهللا َأعطَى الِميَراثَ ِإلبَراِهيَم ِبُمقتَََضى الَوْعِد.َيِتمَّ إذَاً ِبنَاًء َعلَى الَوْعِد
 .ا ُأعِطَيِت الشَِّريَعةُ؟ لَقَْد ُأِضيفَِت الشَِّريَعةُ ِإلَى الَوْعِد ِإلظَهاِر َحِقيقَِة الخَِطيَِّةِإذَاً ِلَماذ١٩َ

 .َوُأعِطَيتْ ِمْن ِخالَِل الَمالَِئكَِة َعلَى َيِد َوِسيٍط، ِإلَى َأْن َيْأِتَي ِذِلَك النَّْسُل الَِّذي َيخُصُُّه ذَِلَك الَوْعُد
   . َواُهللا َواِحٌد. ِلَوِسيٍط ِللَْوْعِد، َحيثُ ال َيكوُن ِسَوى طََرٍف َواِحٍدلَِكْن الَ َحاَجة٢٠َ

  الغََرُض ِمْن شَِريَعِة ُموَسى 
 ألَِنَُّه لَو ُأعِطَيتْ شَِريَعةٌ قَاِدَرةٌ !فََهْل َيعِني َهذَا َأنَّ الشَِّريَعةَ تُنَاِقُض ُوُعوَد اِهللا؟ ِبالطَّْبِع ال٢١َ

َولَِكنَّ الِكتَاَب َأعلََن َأنَّ الَعالََم كُلُُّه ٢٢ . الَحَياةَ، فَِإنَّ الِبرَّ َيتََحقَّقُ ِبِتلَْك الشَِّريَعِة ِبالِفْعِلَعلَى َأْن تَمنََح
وَع  َوقَْد َأعطَى اُهللا الَوْعَد ِللَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن ِبَيُس.َسجيٌن للخَِطيَِّة، َوذَِلَك ِلكَي ُيعطي اُهللا الَوْعَد ِباِإليَماِن

 كُنَّا ُسَجنَاَء ِإلَى َأْن كُِشفَ .َوقَْبَل َأْن َيأِتَي َهذَا اِإليَماُن، كُنَّا تَحتَ ِوَصاَيِة الشَِّريَعِة٢٣ .الَمِسيِح
 َجاَء َوَبْعَد َأْن٢٥ .كُنَّا تَْحتَ ِوصاَيِة الشَِّريَعِة، إلَى أْن َيأِتي الَمِسيُح، فَنَتََبرََّر ِباِإليَماِن٢٤ .اِإليَماُن لَنَا

  .اِإليَماُن، لَْم نَُعْد ِفيَما َبْعُد تَحتَ ِوصاَيِة الشَِّريَعِة
فََأنتُْم َجِميَعاً الَِّذيَن تََعمَّْدتُْم ِفي الَمِسيِح، قَْد ٢٧ .َأنتُْم َجِميَعاً َأوالَُد اِهللا ِباِإليَماِن ِبالَمِسيِح َيُسوَع٢٦

ِديِّ َوالُيونَاِنيِّ، َوالَ َبيَن الَعْبِد َوالُحرِّ، َوالَ َبيَن الذَّكَِر َواُألنثَى، ال فَْرقَ َبيَن الَيُهو٢٨ .لَِبْستُُم الَمِسيَح
                                                  

  .٤:٢ من كتاب حبقوق  ". يحيا... البار"

  .٥:١٨ من كتاب الالّويين  ". بها... من يعمل"

  .٢٣:٢١ من كتاب التثنية  ". خشبة... ملعون"

 ٢٨-١٢:٣ غالطية



  ٣١٧ 
فَِإْن كُنْتُْم ِللَمِسيِح، فََأنتُْم ِإذَاً نَْسُل ِإْبَراِهيَم، َوَهكَذَا تَِرثُوَن َما ٢٩ .ألَِنَّكُْم َجِميَعاً َواِحٌد ِفي الَمِسيِح َيُسوَع

   .َوَعَدُه اُهللا ِبِه
 . َما َداَم الَواِرثُ ِطفالً، فَُهَو الَ َيختَِلفُ َعِن الَعْبِد، َرغَْم َأنَُّه َيمِلُك كُلَّ شَيٍء:َولَِكنِّي َأقُوُل

َوَهكَذَا نَحُن َأيَضاً، ٣ .فَُهَو خَاِضٌع ِلَألوِصَياِء َوالُوكَالَِء، َحتَّى الَوقِْت الَِّذي َعيَّنَُه َأُبوُه٢
َولَِكْن ِعنَدَما َجاَء الَوقْتُ الُمنَاِسُب، َأرَسَل اُهللا اْبنَُه ٤ .االً، كُنَّا َعِبيَداً ِلقََواِنيِن َهذَا الَعالَْمِعنَدَما كُنَّا َأطفَ

 َوذَِلَك ِلكَي ُيَحرَِّر َمْن ُهْم تَحتَ الشَِّريَعِة، فَنَِصيَر ٥ .الَِّذي ُوِلَد ِمَن امَرَأٍة َوَعاشَ خَاِضَعاً ِللشَِّريَعِة
   .َداً ِهللا ِبالتََّبنِّيَأوالَ

ِإذَاً َأنتَ ٧" .َأيَُّها اآلُب" َأي "َباَبا، ":َوألَِنَّكُْم َأوالَُد اِهللا، َأرَسَل اُهللا ُروَح اْبِنِه ِإلَى قُلُوِبنَا ُمنَاِدَيا٦ً
   . َوألَِنََّك اْبٌن، فَقَْد َجَعلََك اُهللا َواِرثَاً.لَْستَ َعْبَداً َبْعَد اآلِن، َولَِكنََّك اْبٌن

  َمَحبَّةُ ُبولَُس ِلُمْؤِمِني غَالَِطيَّة
َأمَّا اآلَن فََأنتُْم تَعِرفُوَن ٩ .اً ِآلِلَهٍة ُمَزيَّفٍَةِفي الَماِضي، ِعنَدَما كُنْتُْم الَ تَعِرفُوَن اَهللا، كُنتُْم َعِبيَد٨

 فَكَيفَ تَُعوُدوَن ِإلَى ِمثِْل ِتلَْك الَمَباِدِئ الضَِّعيفَِة .اَهللا الَحقيقّي، َأو ِباَألَصحِّ، َأصَبْحتُْم َمعُروِفيَن ِمَن اِهللا
 .تَحتَِفلُوَن ِبَأيَّاٍم َوشُُهوٍر َوَمَواِسَم َوِسِنيَن١٠ لََها ُمَجدََّداً؟ َوَعِديَمِة الفَاِئَدِة الَِّتي تُِريُدوَن َأْن تُْستَْعَبدوا

   ! َأخَافُ َأنَّ تََعِبي َعلَيكُْم كَاَن ِبالَ فَاِئَدٍة!َأخَافُ َعلَيكُْم١١
 .ْم تُسيُئوا ِإلَيَّ ِبشَيٍء َأنتُْم لَ.َأتََوسَُّل ِإلَيكُْم َأيَُّها اإلخَوةُ َأْن تَكُونُوا ِمثِْلي، كََما َأنِّي ِمثْلُكُْم١٢

َوَمْع َأنَّ َحالَِتي ١٤ .كُنْتُْم تَعلَُموَن َأنَِّني كُنْتُ َمِريَضاً ِعنَْدما ُزْرتُكُْم ُمَبشَِّراً ِفي ِزَياَرِتي اُألولَى١٣
ُضوِني، َبْل قَِبلْتُُموِني كََما لَو كُنْتُ الصِّحِّيَّةَ كَانَتْ ِمحنَةً ِبالنِّْسَبِة لَكُْم، ِإالَّ َأنَّكُْم لَْم تَحتَِقُروِني َأو تَرفُ

فََأيَن ذََهَب َمْدُحكُْم ِلي؟ فَِإنِّي َأشَهُد َعنْكُْم ِبَأنَّكُْم، لَو استَطَْعتُْم، ١٥ !َمالََك اِهللا، َوكََأنِّي الَمِسيُح َيُسوَع
  كُْم ألَِنِّي َأخَبْرتُكُْم ِبالَحقِّ؟ فََهْل ِصْرتُ َعُدوَّاً ل١٦َ .لَقَلَْعتُْم ُعُيونَكُْم َوقَدَّْمتُُموَها ِلي

ِإنَّ الَِّذيَن ُيِريُدونَكُْم َأْن تَخَضُعوا ِللشَِّريَعِة ُمتََحمُِّسوَن ِلَهَدٍف َسيٍِّئ، َوُهَو َأْن َيفِصلُوكُْم َعنَّا، ١٧
اُألُموِر الَجيَِّدِة َداِئَماً، َولَيَس فَقَطْ َولَِكْن ِمَن الَجيِِّد ِلِإلنَساِن َأْن َيتََحمََّس ِفي ١٨ .َحتَّى تَتََحمَُّسوا لَُهْم

  .ِعنَدَما َأكُوُن َحاِضَراً َمَعكُْم
َيا َأوالَِدي، َها َأنَا َأتََألَُّم اآلَن َألجِلكُْم ثَاِنَيةً، كََما تَتََألَُّم الَمرَأةُ ِعنَْد الِوالََدِة، ِإلَى َأْن تُصِبُحوا ١٩

َأَودُّ لَو َأنِّي َمَعكُُم اآلَن ألَِتََحدَّثَ ِإلَيكُْم ِبطَِريقٍَة ُمختَِلفٍَة، ألَِنَِّني ُمحتَاٌر ٢٠ .ُمشَاِبِهيَن ِلُصوَرِة ِللَمِسيِح
   .ِفي كَيفيِة التَّعاُمِل َمَعكُْم

                                                  
  .يهوهي كلمة آرامية كان الطفل اليهودي يستخدمها لمناداة أب" .آبا ": حرفياً ".بابا"

٤
 ٢٠:٤-٢٩:٣ غالطية



  ٣١٨ 
  َمثَُل َهاَجَر َوَساَرة 

َن َما تَقُولُُه الشَِّريَعةُ؟ َأخِبُروِني َأنتُْم َيا َمْن تُِريُدوَن َأْن تَكُونُوا تَحتَ الشَِّريَعِة، َأالَ تَسَمُعو٢١
فَالَِّذي َأنَجَبتُْه ٢٣ . َواِحٌد ِمَن الَجاِرَيِة، َواآلخَُر ِمَن الُحرَِّة:فَِإنَُّه َمكتُوٌب َأنَّ ِإْبَراِهيَم كَاَن لَُه اْبنَاِن٢٢

 .َوِلذَِلَك َمعنًَى َرمِزي٢٤ٌّ . ُوِلَد ِبَوْعٍد ِمَن اِهللالَجاِرَيةُ ُوِلَد ِبطَِريقٍَة طَِبيِعيٍَّة، َأمَّا الَِّذي َأنَجَبتُْه الُحرَّةُ فَقَْد
 اَألوَِّل ِمْن َجَبِل ِسينَاَء، َوَيكُوُن الَمولُوُد ِفيِه تَحتَ الُعُبوِديَِّة، :فََهاتَاِن الَمرَأتَاِن تَرُمَزاِن ِإلَى َعهَديِن

 َوِهَي ُصوَرةٌ َعِن القُدِس .نَاَء ِفي َأرِض الَعَرِبَوَهاَجُر تَُمثُِّل َجَبَل ِسي٢٥ .َوُهَو َما تَُمثِّلُُه َهاَجُر
َأمَّا الَعهُد الثَّاِني فَِمَن القُْدِس السََّماِويَِّة ٢٦ .الَحاِليَِّة، ألَِنََّها تَحتَ ُعُبوِديَِّة الشَِّريَعِة ِهَي َوَأوالََدَها

  :كََما ُهَو َمكتُوٌب٢٧ .الُحرَِّة، َوِهَي ُأمُّنَا
  اُصُرِخي َأيَّتَُها الَعاِقُر الَِّتي الَ تَِلُد،"

  .اهِتِفي ِبَأعلَى َصوِتِك َيا َمْن لَْم تَْعِرِفي آالََم الِوالََدِة
  ألَِنَّ َأوالََد الَمرَأِة الَمهُجوَرِة

  ١:٥٤إشَْعَياء    ".َسَيكُونُوَن َأكثََر َعَدَداً ِمْن َأوالَِد الُمتَُزوَِّجِة
َولَِكْن كََما كَاَن ِفي ِتلَْك اَأليَّاِم، فَِإنَّ ٢٩ .ا اإلخَوةُ، َأنتُْم َأوالَُد الَوعِد كَِإْسَحقََواآلَن َأيَُّه٢٨

َولَِكْن َماذَا ٣٠ .الَمولُوَد ِبطَِريقٍَة طَِبيِعيٍَّة، َأَساَء ِإلَى الَمولُوِد ِبَحَسِب الرُّوِح، َوَهذَا َما َيحُدثُ اآلَن
اطُْرُدوا الَجاِرَيةَ َواْبنََها َبِعيَداً، ألَِنَّ اْبَن الَجاِرَيِة لَْن َيِرثَ َمَع اْبِن  ":َيقُوُل الِكتَاُب؟ َيقُوُل

   . َأوالََد الُحرَِّةِلَهذَا َأيَُّها اإلخَوةُ، نَحُن لَْسنَا َأوالََد الَجاِرَيِة، َبْل٣١".الُحرَِّة

  اُثُْبتُوا ِفي الُحرِّيَّة
قَْد َأطلَقَنَا الَمِسيُح ِإلَى َحَياِة الُحرِّيَِّة، فََحاِفظُوا َعلَى ثََباِتكُْم، َوالَ تَُعوُدوا ثَاِنَيةً ِإلَى قُُيوِد 

 . َعلَى الشَِّريَعِة، فَلَْن َينْفَْعكُِم الَمِسيُحَها َأنَا ُبولُُس َأقُوُل لَكُْم ِإِن اختَتَنْتُْم ُمتَِّكِليَن٢ .الُعُبوِديَِّة
 .َوَمرَّةً ُأخَرى ُأعِلُن ِلكُلِّ شَخٍْص َسَمَح ِلنَفِْسِه ِبَأْن ُيختََن، ِبَأنَُّه ُمجَبٌر َعلَى اِاللِْتَزاِم ِبالشَِّريَعِة كُلَِّها٣
يَعِة، فَقَْد قَطَْعتُْم َأنفَُسكُْم َعِن الَمِسيِح، َوَأنتُُم اآلَن خَاِرَج َوِإْن كُنْتُْم تَُحاِولُوَن َأْن تَكُونُوا َأْبَراَراً ِبالشَِّر٤

فَفَي ٦ .َأمَّا نَحُن فَلَنا َرَجاٌء ناِبٌع ِمَن الِبرِّ الَّذي ِباإليَمانِِ، َونَحُن نَنتَِظُر ذَِلَك الرََّجاَء ِبالرُّوِح٥ .النِّعَمِة
   .ِن َأو ِلَعَدِم الخَتَاِن، َولَِكْن ِلِإليَماِن الَِّذي َيعَمُل ِبالَمَحبَِّةالَمِسيِح َيُسوَع، الَ فَاِئَدةَ ِللِختَا

قَْد كُنْتُْم تَركُُضوَن ِبشَكٍْل َجيٍِّد ِفي ِسَباِق اِإليَماِن، فََمْن ذَا الَِّذي َأَعاقَكُْم َعِن الخُُضوِع ِللَحقِّ؟ ٧
خَِميَرةً َصِغيَرةً تُخَمُِّر الَعِجيَن "ِإنَّ ٩ . الَِّذي َدَعاكُْمَأيَّاً كَاَن ذَِلَك الشَّيُء، فَُهَو لَيَس ِمَن اِهللا٨

                                                  
  .١٠:٢١ من كتاب التكوين  ". الحّرة...اطردوا"

 ٩:٥-٢١:٤ غالطية

٥



  ٣١٩ 
 َولَِكنَّ الَِّذي ُيرِبكُكُْم .قْتَِنُعوَن ِبَما قُلْتُُه لَكُْم، الَ ِبَأيِّ شَيٍء آخََرَوِلي ِثقَةٌ ِبالرَّبِّ َأنَّكُْم َست١٠َ ".كُلَُّه

   .َسَيدفَُع الثََّمَن كَاِئنَاً َمْن كَاَن
َأيَُّها اإلخَوةُ، لَو كُنْتُ الَ َأَزاُل ُأَعلُِّم ِبَضروَرِة الِختَاِن، لََما كُنْتُ ُمْضطََّهَداً، ولََما َعاَد ١١
   !فَلَيتَ الَِّذيَن ُيزِعُجونَكُْم ِبَهذَِه الَمْسألَِة َيقْطَُعوَن إلَى التَّماِم١٢ .يُب ُيْعتََبُر َعاِئقاً َأماَم َأَحٍدالصَِّل

 َولَِكْن الَ تَجَعلُوا ُحرَِّيتَكُْم ُحجَّةً ِإلرَضاِء .َأمَّا َأنتُْم َأيَُّها اإلخَوةُ، فَقَْد ُدِعيتُْم ِإلَى َحَياِة الُحرِّيَِّة١٣
 كُلَّ الشَِّريَعِة ُجِمَعتْ ِفي َوِصيٍَّة ألَِن١٤َّ .َرغََباِتكُُم اَألنَاِنيَِّة، َبِل اخِدُموا َبْعُضكُْم َبْعَضاً ِبالَمَحبَِّة

َولَِكْن ِإْن كُنْتُْم تَنَهشُوَن َوتَفتَِرُسوَن َبعُضكُْم َبعَضاً، ١٥ ". كََما تُِحبُّ نَفَسَكتُِحبُّ َصاِحَبَك ":َواِحَدٍة
   .فَِمَن اَألفَضِل َأْن تَحذَُروا ِمْن َأْن تُفنُوا َبْعُضكُْم َبعَضاً

  الرُّوُح َوالطَِّبيَعةُ الَبشَِريَّة
 .ي َأقُوُل اُسلُكُوا تَْحتَ ِقَياَدِة الرُّوِح، َوَهكَذَا لَْن تُشِبُعوا شََهَواِت الطَِّبيَعِة الَبشَِريَِّةَولَِكن١٦ِّ

 .فَالطَِّبيَعةُ الَبشَِريَّةُ تَشْتَهي ِضدَّ َرغََباِت الرُّوِح، َوالرُّوُح تَشْتَهي ِضدَّ َرغََباِت الطَِّبيَعِة الَبشَِريَِّة١٧
َولَِكْن، ِإْن كُنْتُْم ١٨ . َوَهكَذَا الَ تَستَِطيُعوَن أْن تَفَعلُوا َما تُِريُدوَن. َيشْتَهي ِبَعكِْس اآلخَِرفَكُلٌّ ِمنَْها

   .تَنقَاُدوَن ِبالرُّوِح، فَلَْستُْم تَحتَ الشَِّريَعِة
ِعَباَدةُ اَألصنَاِم، ٢٠دََّعاَرةُ،  َوِهَي الزِّنَى، النََّجاَسةُ، ال:ِإنَّ َأعَماَل الطَِّبيَعِة الَبشَِريَِّة َواِضَحة١٩ٌ

الَحَسُد، السُّكُْر، اللَّهُو ٢١السِّْحُر، َمشَاِعُر الَعَداِء، الُمنَاَزَعاتُ، الغَيَرةُ، الغََضُب، التََّحزُُّب، اِالنِقَساُم، 
تُكُْم ِمنَْها، َوكُنْتُ قَْد َحذَّْرتُكُْم  َهِذِه ِهَي اُألُموُر الَِّتي َحذَّْر.الُمنَحِرفُ، َوكُلُّ اُألُموِر الَِّتي تُشِبُه َهِذِه

 الَمَحبَّةُ، الفََرُح، :َأمَّا ثََمُر الرُّوِح فَُهَو٢٢ .َساِبقَاً ِمْن َأنَّ الَِّذيَن ُيَماِرُسونََها لَْن َيِرثُوا َملَكُوتَ اِهللا
 َوالَ تُوَجُد شَِريَعةٌ تَْمنَُع َهِذِه .طُ النَّفِْسالَوَداَعةُ، َضْب٢٣السَّالَُم، الصَّْبُر، اللُّطْفُ، الصَّالَُح، اَألَمانَةُ، 

 .فَالًَِّذيَن َينتَُموَن ِإلَى الَمِسيِح َيُسوَع، قَْد َصلَُبوا الَجَسَد َمَع اَألهَواِء َوالرَّغََباِت الشِّرِّيَرِة٢٤ .اُألُموِر
الَ تَكُونُوا َمغُروِريَن، َيْحِسُد َبْعُضكُْم ٢٦ .ا الرُّوُحفَِإْن كُنَّا نَحَيا ِبالرُّوِح، فَلْنَسلُْك َأيَضاً كََما َيقُوُدن٢٥َ

   .َبعَضاً، َوَيغَْضُب َبْعُضكُْم َعلَى َبْعٍض

                                                  
  . مثل سائر يستخدمه بولس لبيان أّن الشر مهما كان حجمه، يكون تأثيره الّسلبي كبيراً ". كلّه... خميرة"

 أي يقطعون أعضاءهم تماماً، وهذا على سبيل التّهكِّم وإظهار غضب بولس الرسول من  يقطعون إلى التّمام
  .أولئك المعلمين

، نفهم أَن المقصود بالصاحب هو كّل إنسان في حاجة إلى ٣٧-٢٥:١٠بالرجوع إلى بشارة لوقا صاحبك  
 .المساعدة

  .١٨:١٩ من كتاب الالّويين  ". نفسك... تحب"

 ٢٦-١٠:٥ غالطية



  ٣٢٠ 
  َساِعُدوا َأَحُدكُُم اآلخَر

 .َأيَُّها اإلخَوةُ، ِإْن ُأمِسَك شَخٌْص ِفي خَِطيٍَّة، فََساِعُدوُه َأنتُْم َأيَُّها الرُّوِحيُّوَن ِبُروِح الَوَداَعِة
احِملُوا َبعُضكُْم َأثقَاَل َبْعٍض، ٢ .َوانتَِبُهوا ألَِنفُِسكُْم َأنتُْم َأيَضاً ِلكَي الَ تَقَُعوا ِفي التَّجُرَبِة

فَلَْيفَحْص ٤ .َأمَّا إْن كَاَن َأَحُدكُْم َيظُنُّ َأنَُّه َأفَْضُل، فَهَو َيخَدُع نَفَسُه٣ .َوَهكَذَا تُِطيُعوَن شَِريَعةَ الَمِسيِح
ألَِنَّ كُلَّ َواِحٍد َسَيحِمُل ٥ . ِحينَِئٍذ َسَيفتَِخُر ِبِإنَجاِزِه ُهَو، ُدوَن ُمقَاَرنَِتِه ِبغَيِرِه. َواِحٍد َعَملَُه الخَاصَّكُلُّ

  .ِحْملَُه الخَاصَّ

  ِلنَصنَِع الخَيَر للَجميع
الَ تَخَدُعوا ٧ . ِفي كُلِّ َما لََديِه ِمْن َأشَياٍء َحَسنٍَةكُلُّ َمْن َيتََعلَُّم كَِلَمةَ اِهللا، فَلُْيشَاِرْك ُمَعلَِّمُه٦

فَالَِّذي َيزَرُع ٨ . ألَِنَّ َما َيزَرُعُه اِإلنَساُن ُهَو َما َسَيحُصُدُه.َأنفَُسكُْم، فَالَ ُيْمِكُن َألَحٍد َأْن َيغُشَّ اَهللا
فََعلَينَا ٩ .ي َيزَرُع ِللرُّوِح، فََسَيحُصُد َحَياةً َأَبِديَّةً ِمَن الرُّوِح َأمَّا الَِّذ.ِلَرغََباِتِه اَألنَاِنيَِّة، َسَيحُصُد فََساَداً

ِإذَاً ١٠ .أْن ال نَتَْعَب ِمْن َعَمِل الخَيِر، ألَِنَّنَا َسنَحُصُد ِفي الَوقِْت الُمنَاِسِب، ِبشَْرِط َأْن الَ نَستَسِلَم
   . الفُرَصةَ، َوالِسيَّما ِتَجاَه إخَوِتنَا ِفي اِإليَماِنفَلْنَصنَِع الخَيَر ِللَجِميِع َما ُدْمنَا نَمتَِلُك

  الخَاِتَمةُ ِبَيِد ُبولَُس
  :انظُُروا ِإلَى َهِذِه الُحُروِف الكَِبيَرِة الَِّتي كَتَْبتَُها ِإلَيكُْم ِبَيِدْي١١
َن ذَِلَك ِإرَضاًء ِلآلخَِريَن، ُمتََجنِِّبيَن كُلُّ ُأولَِئَك الَِّذيَن َيدفَُعونَكُْم ِإلَى َأْن تَختَتَنُوا، ِإنََّما َيفَعلُو١٢

فََحتَّى ُأولَِئَك الَِّذيَن خَتَنُوا َأنفَُسُهْم الَ َيحفَظُوَن الشَِّريَعةَ، ١٣ .اِالضِطَهاَد الُمرتَِبطَ ِبَصِليِب الِمِسيِح
َوَأمَّا َأنَا فََأرُجو َأْن الَ َأفتَِخَر ِإالَّ ِبَصِليِب ١٤ .َولَِكنَُّهْم ُيِريُدونَكُْم َأْن تَختَتَنُوا َحتَّى َيفتَِخُروا ِبِختَاِنكُْم

فَلَيَس الِختَاُن ُهَو ١٥ . فَِفيِه ُصِلَب الَعالَُم ِبالنِّْسَبِة ِلي، َوَأنَا ُصِلْبتُ ِبالنِّسَبِة ِللَعالَِم.َربِّنَا َيُسوَع الَمِسيِح
َسالٌَم َوَرحَمةٌ َعلَى كُلِّ ١٦ .َو َأْن نَنتَِمَي ِإلَى الخَِليقَِة الَجِديَدِةَما َيُهمُّ َوالَ َعَدُم الِختَاِن، لَِكْن َما َيُهمُّ ُه

   .الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن َهذَا الَمبَدأ، الَِّذيَن ُهْم شَعُب اِهللا الَحِقيِقيُّ
 ِفي ُل ُجُروَح َيُسوَعَوِختَاَماً، َأرُجو َأْن الَ ُيَسبَِّب ِلي َأَحٌد الَمِزيَد ِمَن الَمشَاِكِل، ألَِنِّي َأحِم١٧
   .َجَسِدي

   . آِمين.َأيَُّها اإلخَوةُ، ِلتَكُْن ِنعَمةُ َربِّنَا َيُسوَع الَمِسيِح َمَع َأرَواِحكُْم١٨

                                                  
 .أي ما تعّرض له بولس من جروح بسبب تبشيره بيسوع جروح يسوع 

٦
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