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 القلب الناري
تكشف الرسالة إلى أهل غالطیة عن قلب الرسول بولس الناري، حیث ُیعلن أن اللَّه قد أفرزه من بطن 

التمّتع بقوة الصلیب واهب الحریة وُأمه لهذا العمل الفائق. ال هدف له إال الدخول بكل نفس إلى إنجیل المسیح 
 الداخلیة، من كل ضعف ومن كل خطیة، بل ومن كل حرفیة للناموس.

ة القائمة على حب وبذل قینطلق الرسول بولس كما بأوالد اللَّه إلى الجلجثة، لیدركوا مفهوم الحریة الح
، یسوع المسیح، الذي بكمال حریته قدم حیاته مبذولة ألجل الغیر. هلألنا، فیعیش المؤمن بروح ُمخلص

ة الشخص الناضج المقدس الذي یدرك ي مجاًال للتهاون وال لإلباحیة، إنما هي حرتة لیسحيالحریة المسي
ته، فیعیش ملتزًما تجاه إلهه، وتجاه نفسه وتجاه البشریة، حامًال طاقات حب وتقدیس ال یقدر العالم أن ليوئمس

. یحطمها
م 1990ریل أب 2

  يالقمص تادرس یعقوب ملط
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 المسیح محررنا
)، ووهبنا 1: 5 فقد حررنا (، الرسول إلى أهل غالطیة ُتصور مخلصنا كمحرٍر لنا بولسیسقدلارسالة 

 ة.يمفهوًما جدیًدا للحر
 القدیس إیریناؤس. كما نسبها القدیسون أغناطیوس األنطاكي وبولیكریس ویوستین منها اقتبس

وفي كل القوائم الخاصة   Muratorian Canon ي ووردت في القانون المورتان؛صراحة إلى القدیس بولس
ة بذلك، حیث ُیعلن كل سطر خلي هذا وتقدم لنا الرسالة شهادة دا.سة التي أصدرتها المجامع األولىدباألسفار المق

. Ïته الفریدةيمن سطورها قلم القدیس بولس وشخص

 تاریخ الرسالة وظروفها
عنا لفق الدارسون على هویة محددة للغالطیین الذین كتب إلیهم القدیس بولس هذه الرسالة. فإذا تطتلم ي

. Ðرإلى خریطة العصور القدیمة ال تسعفنا، بسبب تغیرها المستم
 الذین استقروا في وسط آسیا الصغرى خالل القرن الثالث Celtsالغالطیون هم من ساللة السلتیة 

 ق.م.

 نظریة غالطیة الشمالیة. 1
ین، أو إلى الكنائس التابعة لمملكة غالطیة يبحسب هذه النظریة هذه الرسالة موجهة إلى ساللة الغالط

). اضطر Tavium تافیوم ،Anycra أنقرة،Passinus  في شمال وسط آسیا الصغرى (بسینوس القائمةالقدیمة
). كخادم 13: 4 ؛ غل6: 15 أع  في غالطیة بسبب مرضه ( أن یبقىالقدیس بولس في رحلته التبشیریة الثانیة

 بل صار یكرز باإلنجیل؛ وقد نجح في تأسیس ،لم یستطع المرض أن یلزمه بالصمتو ،للرب ال یعرف التعب
، من أفسس أو م57 و53 تي). بحسب هذه النظریة ُكتبت هذه الرسالة ما بین سن6: 1الكنائس المسیحیة هناك (

 .Ñةمن مكدوني

 ةنظریة غالطیة الجنوبي. 2
ة إلى يق.م، ضمت روما األقالیم الجنوب 25ملك غالطیة القدیمة عام   Ayntasبعد موت أینتاس

األقالیم في مقاطعة واحدة، ُدعیت غالطیة. حسب هذه النظریة یرى بعض الدارسین أن الرسالة موجهة إلى 
الجماعات التي أسسها القّدیس بولس في رحلته التبشیریة األولى في منطقة آسیا الصغرى الممتدة من شاطئ 

رة، ربما عام ك). هذه النظریة تضع الرسالة بین كتابات الرسول المب27: 13 البحر داخلًیا لتشمل ِلسِترة وِدربة (أع
.  Òم50 أو 49 ، عام15م، أو حتى قبل ذلك، لكن غالًبا ما جاءت بعد مجمع أورشلیم المذكور في أع 48

موا تعالیمه الخاصة و“المتهودین” القدیس بولس في غالطیة، وقا نوالمدعو مون الكذبةلحق المعال
: 1 (يالخاص بالشریعة، كما قاموا بالتشكیك في سلطانه الرسولالحرفي بتجاهل األمم الداخلة اإلیمان للطقس 

 وفي نفس ، [بعض الیهود الذین آمنوا إذ غلبهم المیل إلى التهودالقدیس یوحنا الذهبي الفم:). یقول 1-12
الوقت سكروا بحب المجد الباطل، أرادوا أن یقیموا أنفسهم في كرامة المعلمین، لهذا جاءوا إلى الغالطیین وعلموهم 

بأن الختان وحفظ السبوت واالهتمام ببدء الشهور أمور جوهریة، وأنه ال یجوز طاعة بولس الذي ألغى هذه 

˺  A New Catholic commentary on Holy Scripture, Nelson, 1969, p.1173. 
˻  The Collegeville Bible Commentary, 1989, p. 1069. 
˼  The NIV Study Bible, p. 1779. 
˽  The New American Bible, p. 198. 
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األمور. كما قالوا بأن بطرس ویعقوب ویوحنا، قادة الرسل ورفقاء المسیح لم یمنعوا هذه األمور... بولس یقف 
ن ذاك الرجل عینه ألقد اتهموه أنه یلعب دوًرا (له خطورته)، قائلین . بمفرده، بینما هم الكثیرون أعمدة الكنیسة

 ].Ïالذي یمنع الختان، ویلتزم به في بالد أخرى، فیكرز لكم بطریق وآلخرین بآخر
ن المسیح قال إنه جاء “ال أ ويى المتفق علیها عمل إلهسشریعة موهي أن  حجتهم الرئیسیة كانت

. لقد أكدوا أن الخالص مستحیل بدونه، أما بالنسبة لألمم فلن یدركوا )17: 5 مت(لینقض بل لیكمل الناموس” 
لقد . Ðلوا على المؤمنین بنیر التهود بجانب بساطة إنجیل المسیحأثق بمعنى آخر، .الً أوالخالص ما لم یتهودوا 

). بهذا نجح 24-11: 1، فحسبوه أقل خبرة وعلم من اإلثنى عشر (يلقوا بضوء على دور بولس الرسولأ
 تباعإالمعلمون الكذبة في إثارة القلق والتشویش في ضمائر الغالطیین، الذین كانوا یمیلون شیًئا فشیًئا نحو 

 .Ñد مجرد طائفة من التهو–بالنسبة لهم  - ًنا للخالص؛ بهذا تصیر المسیحیةاتعالیمهم كطریق أكثر ضم
 هذه البلبلة لم یكونوا من أصل یهودي بل أممي، وأن قبولهم اإلیمان ي أن مسببMunckیحسب مانك 

بحماس دفعهم إلى االعتقاد بأن التهود مرحلة الزمة لقبول اإلنجیل. بینما كثیر من مفسري الكتاب المقدس یرون 
أنه من الصعب تحدید هویة هؤالء المعلمین الكذبة، باإلجمال غالًبا ما یرتبط هؤالء بحركة التهود المذكورة في 

 .15Òصحاح أسفر األعمال 

سمات الرسالة 
 ألقى الرسول بنفسه .تحمل هذه الرسالة قلب الرسول الملتهب، كتبها بغیرة في قوة مع عمق المشاعر. 1

 بالكثیر من نلتقيئیسیة الهوتیة، فیها ربال تحفظ إلعالن اإلنجیل، فجاءت تحمل قوة فریدة بین كتاباته. أهمیتها ال
الموضوعات التي لها وزنـها في تعالیم القدیس بولس، مثل التبریر باإلیمان العامل بالمحبة، الحیاة الجدیدة في 

 .Ó، السلوك بالروحي الحب، مفهوم الصلیب، ناموس المسیح، عمل الناموس الموسوالتزاماتالمسیح، 
 یظهر القدیس بولس في هذه الرسالة حازًما، ألن األمر كان خطیًرا، إذ بدأ كثیرون یتحولون عن .2

 بساطة اإلنجیل إلى التهود كعمل ضروري للخالص.

 وٕانما الرسالة كلها (ملتهبة). ألنه ،ل بأنه لیس فقط المقدمةوالمقدمة غنیة بروح عالیة ملتهبة؛ ویمكننا الق 
م وٕانما بدور لعندما یكون اإلنسان لطیًفا مع تالمیذه حتى عندما یحتاجون إلى العنف، فإنه ال یقوم بدور مع

 ... مفسد وعدو

خرى العالج اللطیف. أ العصا وأحیاٍنا حدیث بولس مع تالمیذه حسب احتیاجاتهم، فیستخدم اختلف
، بینما )21: 4 كو 1(ة وروح الوداعة؟” ب“ماذا تریدون؛ أبعصا آتي إلیكم أم بالمح :س كورنثولهیقول أل

]. Ô)3 لغ( یاء”غب“أیها الغالطیون األ یقول للغالطیین:
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

تكشف هذه الرسالة عن التنظیمات الكنسیة وهیكلها (تكوینها) أیام القدیس بولس. ُیدعى صفا . 3
). كما نقرأ هنا 9:2 ؛19-18: 1(القدیس بطرس) والقدیس یعقوب أخو الرب والقدیس یوحنا “رسل أورشلیم” (

حقول الخدمة على أساس خاص بالجنس (من أصل یهودي أو أممي)، لأموٍر الهوتیة عملیة وتنظیمات عن 

˺  Chapter 1 (N & PN Frs., Vol. 13). 
˻  See Henerieta C. Mears: What the Bible is all about, Illinois,1987. 
˼  Unger's Survey of the Bible, 1981, p. 285.  
˽  John L. Mckenzie: Dict. of the Bible, 1965, p. 293. 
˾  Victor Paul Furnish: Interpreter's Concise Comm., Abingdon press, V. 7, p. 272. 
˿  In Galat., Chapter 1.  

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


المقدمة 

 .Ï)14-11: 2الجدال الذي قام بین رسولین (و
تمدنا هذه الرسالة بمعلومات قیمة عن حیاة القدیس بولس الرسول الخاصة وخدمته. مع هذا لم . 4

 .Ðهیهدف القدیس بولس إلى تقدیم معلومات خاصة بحیاته، إنما ذكرها عرًضا خالل سیاق مجادالت

ة، تطبیقات عملیة، وٕان كان الهدف ي، أحادیث الهوتيیقسم الدارسون الرسالة إلى: عرض شخص
 ة العملیة في السید المسیح، بكونها المفهوم الحق لإلنجیل المعاش.يواحًدا، وهو تحقیق الحر

ة المسیحیة. یقدم ربنا نفسه يتقدم لنا الرسالة ربنا بكونه المحرر، كما أوضحت الحر :مفهوم الحریة. 5
). 36: 8یو ( فبالحقیقة تكونون أحراًرا “ االبنكمحرر، قائالً : “إن حّرركم 

ه، ممن التهّور أن نقول إن الحریة هي تحرر من القانون (الشریعة). بهذا تصیر ثورة ضد اللَّه ونظا
وتتحول حضارتنا إلى نوٍع من البربریة. الحریة هي تحرر في الناموس؛ على سبیل المثال عندما ندخل حدیقة 

ال تقطف "، "« ممنوع اصطحاب الكالب ال تمشى على الحشائش»،"عامة أول ما نشاهده الئحات ُكتب علیها: 
 مثل هذه القوانین تحافظ على الحدیقة المفتوحة للكل. هكذا یلیق بالمسیحي أن یترك الناموس ال لیصیر ".وروًدا

 ).25: 5حًرا یسلك بذاته حسب هواه، إنما لیسلك بالروح القدس بكونه قائد حیاتنا (
 [یبدو أن مشكلة بولس في نظر قلة من المفسرین أنه كان یصارع مع فریقین :V.P. Furnish یقول

مختلفین: فریق ناموسي من جهة وفریق متحرر (متسیب) من الجانب اآلخر. فكان ملتزًما بالصراع مع جبهتین 
)، وتنقله الواضح ما بین التشدید من جهة 40:2متضادتین في وقت واحد. هذا المأزق یوضح لنا مدى ارتباكه (

]. Ñ)6-5 ) وخطورة المتحّررین (ص4-1 خطورة الناموسیین (ص
 ضمت هذه الرسالة الحدیث عن كثیر من األمور المتقابلة أو المضادة لبعضها:. 6
ا هن "ناموس"، ألن كلمة "النعمة ضد الناموس"ال یمكننا القول بأن : )21: 2 النعمة والناموس (.أ

 الطقوس الواردة في الشریعة بطریقة حرفیة تفسد اإلیمان ة، أي ممارس14ُتستخدم بمعنى حفظ الطقوس الناموسیة
الذي نناله بالنعمة. یكشف لنا الناموس عن حاجتنا إلى النعمة، التي تعني حنو اللَّه لنا الذي ال نستحقه، والذي 

 یشبع احتیاجاتنا.
باإلیمان نقبل النعمة اإللهیة، أما حفظ أعمال الناموس : )20-15:2 اإلیمان وأعمال الناموس (.ب 

فیكشف عن ضعفنا. یؤكد القدیس بولس أن اإلیمان الحقیقي ال یمكن عزله عن األعمال الصالحة، أي عن 
األعمال الروحیة التي هي عمل الروح القدس في حیاة المؤمنین. حًقا إن هذه الرسالة تركز على عمل الروح 

). عملًیا ال نقدر أن نفصل بین 6:5 ("اإلیمان العامل بالمحبة"القدس في حیاة المؤمنین كمصدر تقدیسنا، لكنه 
اإلیمان الحقیقي واألعمال الصالحة. فاللص الذي شهد للسید المسیح أثناء الصلب، شهادته هي إیمان حق، لكنها 

هي عمل صالح، ألنه صنع أفضل بكثیر مما فعله التالمیذ. الشهادة في مثل هذه الظروف هي عمل إیماني 
 صالح.

یعطینا الروح غلبة یومیة على الخطیة بینما یستعبدنا : )6: 6 - 19: 5 ثمر الروح وأعمال الجسد (.ج
 الجسد لها.
. بالصلیب "األنانیة"، بینما محبة العالم تعني "األنا"الصلیب یعني بذل : )14: 6 الصلیب والعالم (.د

 نقتني المجد الداخلي الذي یقابله المجد الباطل أو مجد هذا العالم الزائل.

˺  Victor Paul Furnish: Interpreter's Concise comm., Abingdon Press, V. 7, p.273.  
˻  Ibid.  
˼  Ibid, p. 277.  
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 " وٕانجیل المسیح،إنجیل آخر") 4:1 ("الخالص من الخطیة" و"في الخطیة " مقابالت أخرى، مثل:ه.
: 2؛ 11: 1 ()؛ االتكال على الفكر البشري وٕاعالن یسوع المسیح10:1()؛ إرضاء الناس وٕارضاء اللَّه 6-9: 1(

)، خدام مستعبدون وأبناء 22-19: 3 وخالص في المسیح (،)، فقدان في آدم16-6:3)، الدینونة والتبریر (14
)، السلوك 6: 5)، نمو في النعمة وسقوط من النعمة (31-10: 4)، عهد قدیم وعهد جدید (7-1: 4ورثة (

 ) الخ.18، 17: 5بالروح وتكمیل شهوة الجسد (
  الحیاة المسیحیة - كما جاءت في هذه الرسالة - ال تعرف التطرف:.7

 ألعمال الناموس، لكنها لیست خروًجا عن ناموس الحرفينفهم الحریة كتحرر من عبودیة الطقس * 
 المسیح.

 وخفي مع اللَّه؛ إذ یختار اللَّه المؤمن ویدعوه؛ دون تجاهل يالحیاة المسیحیة حیاة شخصیة، تالٍق قو* 
 لحیاته الكنسیة أو حیاته وسط الجماعة.

  لكنه یوجد من هم أعمدة في الكنیسة.،المؤمنون جمیًعا واحد في المسیح* 
 "نااحامل خطاي" ي في هذه الرسالة نرى ربنا یسوع المسیح محررنا، جاء لیهبنا حریة وقوة. لقد ُدع.8

؛ 16: 2سنا (  ومقد)4:4؛ 19: 3() ونسل (المرأة) 13: 3) ولعنة ألجلنا (5: 4؛ 13: 3 ومخلصنا ()4:1(
3 :24.( 

 إذ تركز هذه الرسالة على نعمة اللَّه التي تحررنا من نیر ناموس موسى، تكشف عن عمل الثالوث .9
: القدوس في حیاة المؤمنین كواهب للحریة الداخلیة

ه، نتمجد معه أبدًیا. هذه هي لنا كأبناء ب، یح)4: 1( "نا الذي له المجد إلى أبد اآلبدیناأب"ُیدعى اآلب 
خوتنا في البشریة لكي یشاركونا مجدنا السماوي. إحریتنا، أن نتشبه به، فیصیر لنا القلب المتسع الذي یحب 
 بمعنى أن اآلب یهب الحب الروحي الجامع نحو كل بشر.

 االبن هو محررنا الذي دفع دمه الثمین لیهبنا الحریة من:
. )4: 1- الخطیة (

. )4: 1- هذا العالم الحاضر الشریر (
. )10: 1- عبودیة إرضاء الناس (

. )13: 3- لعنة الناموس (
. )19: 4- عبودیة أعمال الناموس (

. )6-1: 4- تحت الوصایة (
ة. صار هو عبًدا من أجلنا، ونحن ق، بكونه الحریة الح"األنا"یهبنا االبن الشركة في صلبه، أي بذل 

 بإرادتنا الحرة نود أن نكون عبیًدا ألبناء اللَّه في المسیح یسوع.
الروح القدس هو روح التبني ولیس روح العبودیة؛ یعمل فینا لیحضرنا لآلب في المسیح كأبناء له 

 .Ïأحرار. لهذا كثیًرا ما ُیشیر الرسول إلى الروح القدس بكونه
. )14: 3( - الموعود به 

. )6: 4( - المرسل 
). 5: 3 (- الخادم (العامل فینا) 

˺  Boyed's Bible Handbook, 1983, p. 546. 
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. )2: 3( - ُینال باإلیمان 
. )6: 4( - الساكن في قلوبنا 
. )3:3( - الذي یبدأ بالعمل 

. )18: 5( - القائد 
. )18-16: 5( - الغالب شهوة الجسد 
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األصحاح األول 

إنجیل واحد 
یبدأ القدیس بولس رسالته بمقدمة تضم تحیة تحمل الفكر الالهوتي للرسالة في مجملها، یلحقها بالكشف 

الرجوع إلى إنجیل المسیح الواحد بعیًدا عن فكر المتهودین، مؤكًدا صدق  عن سبب الكتابة، حاثًا إیاهم على
ته. يرسول

 .5-1  التحیة.1
 .10-6  ظروف الكتابة.2
 .23-11  دفاعه عن رسولّیته.3

 التحیة. 1
ته ي[ارتبط الخطان الممتدان خالل هذه الرسالة - دفاع الكاتب عن رسول: .Lighfoot G.A یقول

وتأكیده عقیدة النعمة - مًعا في التحیة االفتتاحیة.] 
ح القدیس ض یو.]1["  بل بیسوع المسیح واللَّه اآلب، وال بإنسان، ال من الناس،بولس رسول. "1

ى تعلیماته لق وال ت،بولس كمال سلطانه الرسولي من الكلمة األولى للرسالة، إذ لم ُیرسل بناء على دعوة بشریة
. ر، بل اختاره اللَّه مباشرة بطریقة إلهیة كسائر اإلثنى عشٍي،بطریٍق بشر

 وال هو الذي حثه على اإلیمان، بل المسیح ئلقد عمده حنانیا، لكنه لیس هو الذي خلصه من الطریق الخاط 
  وطوقه في شبكته...ينفسه بعث إلیه صوته العجیب من األعال

 أع(" فرزوا لي برنابا وشاولاوبینما هم یخدمون الرب ویصومون قال الروح القدس:  "ُیعلن لوقا بكلماته:
. واضح - في هذه العبارة - أن سلطان االبن والروح واحد، فعندما یقول إنه مرسل من الروح إنما یقول )2: 13

. Ïإنه مرسل من المسیح
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 شیر هنا إلى اآلتي:ي إذ تركز الرسالة على الحریة العملیة في المسیح، .2
، لهذا ال ُیخضع نفسه لعبودیة إرضاء الناس. ]1 [ أنه ُمّعین بربنا یسوع المسیح.أ

. اآلب الذي أقام السید  الموت، إذ یهبنا بقیامته التحرر من]1[ائم من األموات ق ُیشیر إلى یسوع ال.ب
. خالل الحیاة المقامة في )يمصدر الموت األبد(نا انا یقیمنا نحن من خطاياالمسیح المصلوب من أجل خطاي

 ونتحرر من عبودیة شهوات الجسد. ،المسیح ننعم بطهارة الجسد
ته على دعوة من المسیح الُمقام؛ فإن كان لم ُیختر من بین التالمیذ (أثناء وجود السید يقامت رسول

المسیح على األرض)، لكن الرب نفسه اختاره بعد قیامته كشاهٍد حقیقٍي للقیامة. 
، ألن فادینا یحررنا من عبودیة ما نظنه ذا قیمة في ]4 [ ُیشیر الرسول إلى العالم الحاضر الشریر.ج

 الزمن، إنما یعني األعمال "الحاضر" أن الرسول ال یقصد بقوله لقدیس یوحنا الذهبي الفمهذا العالم. یرى ا

˺  In Galat., Chapter 1.  
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 األصحاح األول

إنه یظهر لنا بأن المسیح یخلصنا ویهبنا طمأنینة من جهة المستقبل... لم یحقق الناموس [والظروف المحیطة. 
.] Ïشیًئً◌ا من هذین األمرین، إنما النعمة هي التي كان لنا فیها الكفایة إلشباع احتیاجاتنا

تنا و فإننا ندرك الحریة خالل بن.]5 [، الذي له المجد إلى أبد اآلبدین]4ا [نا بكونه أبه ُیشیر إلى اللَّ .د
له، فنجد موضًعا لنا في أحشائه المجیدة، لنعیش فیها أبدًیا. 

  هكذا في كل حنایا الرسالة، حتى في المقدمة، ینشر (الرسول) صالح اللَّه لندرك كلماته هكذا: یا من كنتم
قبًال عبیًدا وأعداء وأجنبیین، من أعطاكم أن تكتسبوا حق دعوة اللَّه أًبا لكم فجأة؟ لم یهبكم الناموس هذه 

العالقة، فلماذا تهجرون (المسیح) الذي جاء بكم إلى القربى للَّه وتعودون إلى معلمكم (الناموس)؟ 

  ناا، حتى یؤثر علیهم، ُمظهًرا أن المسیح جعل أباه أب"أبوكم" بل قال "اآلب"لم یقل فقطÐ. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ته ي عالمة حبه للجمیع، فیرسل إلیهم ال تح، الحریة المسیحیة حب، لذا نراه یتحدث بلغة الجماعة.ه
ما یقصد الشعب كله حیث كان یكتب، أو مجموعة الرفقاء الذین كان یرتحل ب الذین معه، راإلخوةوحده بل تحیة 

، ربما لكي ُیعلن أن ما یكتبه هنا ال ینبع عن فكٍر رمعهم. جاءت تحیته هنا فریدة من جهة ذكره هذا التعبي
ن ینزع  أرادأ[ القدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول .  هو عقیدة الكنیسة (الجماعة المقدسة)شخصٍي خاص، إنما

كثیرین یعضدونه في عقیدته بمعنى أن ما یكتبه إنما ن أولكي یظهر  عنهم تشككهم (إنه كان بمفرده في كرازته)،
 .]Ñكان بموافقتهم

 الحریة هي نتاج النعمة اإللهیة، إعالن الحب اإللهي نحو المؤمنین لیهبهم سالًما داخلًیا، كحالة .و
: القدیس یوحنا الذهبي الفمتمس العقل، ثمرة لهذا الحب. لهذا نراه ُیشیر إلى النعمة وبعد ذلك السالم. یقول 

 بولس من أجل استرجاعها ثانیة، وٕاذ صاروا في ي[كان (الغالطیون) في خطر السقوط من النعمة، لهذا یصل
 مع اللَّه یتضرع إلى اللَّه بأن یرد إلیهم ذات السالم (الذي فقدوه).] حربحالة 

؛ إذ هو الجسر الواحد الوحید الذي یؤدي إلى المصالحة بین اللَّه ]4 [ صرنا أحراًرا بالصلیب.ز
ة بالخطیة ویهبنا بّره، مقدًما الثمن عن البشریة. ثواإلنسان. فقد أخلى ذاته عن مجد العرش لیحرر نفوسنا الملو

 هي عطیة إلهیة كلفت اآلب ابنه مبذوالً .  البرّ لیس أحد باًرا أمام اللَّه، إنما

  قوبات؛ ولم ینقذنا ع؛ فقد طعنا أنفسنا بربوات الشرور، واستحققنا أشد ال]1" [نااألجل خطاي"یقول الرسول
نا، جاعًال الخطیة أكثر وضوًحا، دون أن تكون لدیه إمكانیة خالصنا منها أو منع غضب انالناموس بل أد

نا، وردنا من حالة العداوة إلى الصداقة، مانًحا یااللَّه عنا. لكن ابن اللَّه جعل المستحیل ممكًنا، ألنه غفر خطا
  .Òنا بركات مجانیة بال حصراإي

  الذهبي الفمالقدیس یوحنا 
ة ي: لقد ختم تحیته بذكصولوجیة (تسبحة شكر للَّه) تتجلى فیها طبیعة ملكوت اللَّه األبد«آمین» .ح

بالمقابلة مع العالم الحاضر الشریر. 

˺  In Galat., Chapter 1.  
˻  In Galat., Chapter 1.  
˼  In Galat., Chapter 1.  
˽  In Galat., Chapter 1. 
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  إنما استخدم هذه الكلمة في بدایة الرسالة لیظهر أن ما قاله قبًال "آمین"لن نجد في مقدمة أیة رسالة كلمة ،
فیه الكفایة ضد اتهامات الغالطیین، وأن مجادالته قد كملت. فإن الخطأ الواضح ال یحتاج إلى تجریم 

غایة اآلب، و مفصل. تحدث (في المقدمة) عن الصلیب والقیامة والخالص من الخطیة، وتأمین المستقبل،
 .Ïوٕارادة االبن، والنعمة والسالم وكل عطایاه الكاملة، خاتًما كالمه بالتسبیح

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

ته الرسولیة بطریقة غیر مباشرة عن حریتنا المسیحیة من عبودیة إرضاء يهكذا، ُیعلن الرسول في تح
الشهوات الجسدیة والعالم الحاضر الشریر ومن الشیطان. والناس، ومن الموت والخطیة 

 .]2[ "إلى كنائس غالطیة"

 .هكذا یتضح أن لهیب الخطأ قد امتد لیشمل كل شعب غالطیة ولیس فقط إلى مدینة أو مدینتین 
، "إلى القدیسین"ال و "إلى المحبوبین" یقل  لمالحظ أیًضا ما حملته العبارة من إهانة خطیرة ضدهم... إذ

، "كنائس اللَّه "حاذًفا كل لقٍب یمكن أن یحمل مشاعر حب أو احترام لهم، مخاطًبا إیاهم كجماعة مجردة دون ذكر
 .Ðمعبًرا بهذا عن عمق حزنه وأسفه علیهم

 م الف القدیس یوحنا الذهبي

 ]11-6 [ظروف الرسالة. 2
یتعجب الرسول أن الذین قبلوا اإلیمان على یدیه في غالطیة یتحولون هكذا سریًعا عن اإلنجیل . 1

خر، إنما یضیفون إلیه حفظ طقوس الناموس الحرفیة آالذي قبلوه بنعمة المسیح كما إلى إنجیل آخر، وهو لیس 
كمصدر خالصهم. أما هو فقد كرز فقط باإلنجیل (األخبار السارة) ألهل الختان كما ألهل الغرلة. 

  یعني بها السلوك الذي تأمر به (الشریعة)، ال من جهة العبادة، وٕانما من جهة النظام " آخر)إنجیل("كلمة 
.. عمل المسیح هو دعوة .نفسه (حرفیة ممارسة الطقس كختان الجسد وحفظ السبت بطریقة ناموسیة الخ.)؛

 .Ñالناس من الناموس إلى النعمة
 العالمة ترتلیان

 لكنه بقوله أن اإلنجیل قد تحول یعني أن  الختان وحفظ األیام ین -تلقد نادوا في الواقع بوصیة أو وصي -
االنحراف البسیط یفسد الكل... االفتقار إلى الحماس في األمور الصغیرة یسبب كل الكوارث التي تحل بنا، 

 الفرصة لألخطاء الجسیمة أن تتسلل داخلنا. كما ية كما یلیق نعطهینفإننا إذ نهمل تصحیح أخطائنا ال
نة الباب هيیحدث بالنسبة للجسد فإن إهمال الجراحات یسبب حمى ثم موًتا، هكذا في النفس تفتح الشرور ال

 .Òللخطیرة... بهذا تدرك لماذا یدعو بولس الختان تحوًال عن اإلنجیل
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 للَّه، األمر الذي اعتاده الرسول في "الشكر"ما یثیر الدهشة في افتتاحیة الرسالة خلوها من تقدیم . 2
رسائله األخرى حیث یقدم شكًرا من أجل إیمان قارئیه أو حبهم. ربما تعمد ذلك لیكشف عن قلقه وغضبه، لیس 

فقط من جهة المعلمین الكذبة ولكن من أجل قارئیه أیًضا. 

˺  In Galat., Chapter 1.  
˻  In Galat., Chapter 1.  
˼  Against Marcion, 5:2.  
˽  In Galat., Chapter 1.  
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، یفرح الرسول ألن مقاومیه یكرزون )23-20: 9( يیلبرسالة إلى أهل ف البالمقابلة مع ما ورد في. 3
 بشروا باإلنجیل الحق بالرغم من يباإلنجیل، أما هنا فال یظهر أي استعداد للتساهل معهم. المقاومون في فیلب

مون ال یكرزون باإلنجیل الحق، ویلزم أال یلتفت إلیهم بغض النظر عن إخالصهم وعدم إخالصهم، أما هنا فالمقا
أو عدمه، ومهما كان موقفهم الشخصي منه. 

 ]9-8". [ فلیكن أناثیما،إن بشرناكم نحن أو مالك من السماء بغیر ما بشرناكم ولكن ".4

  تأمل حكمة الرسول، كیف یضم نفسه في األناثیما حتى یتحاشى االعتراض بأنه متعال بالمجد الباطل في
مدحه لتعلیمه الخاص. هنا أیًضا یذكر المالئكة، ألن (المعلمین الكذبة) التجأوا إلى السلطة، أي إلى سلطان 

 .Ï"مالئكة" عمًدا، ألن الكهنة أیًضا یدعون "من السماء"یعقوب و یوحنا... وقد أضاف 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یذكر نفسه أوًال (في األناثیما)، معبًرا عن نفسه هو كمثال. فإن كان بالنسبة له هو ال یقدر أن یكرز بإنجیل
. Ðال حتى مالك یقدر أن یفعل ذلكو، فإنه رآخ

 العالمة ترتلیان

  ،ال توجد أیة شركة بین كلمات القدیسین واختراعات البشر المبتكرة من خیالتهم، ألن القدیسین خدام الحق
یكرزون بملكوت السموات، أما السالكون في االتجاه المضاد فلیس لدیهم أفضل من األكل حاسبین أن نهایتهم 

  فناء.
  السكندريالقدیس أثناسیوس 

 الناس لم أكن ي الناس؟ فلو كنت بعد أرضيأفأستعطف اآلن الناس أم اللَّه؟ أم أطلب أن أرض ".5
.]  10[ "عبًدا للمسیح

المجد الباطل. ونا یسوع المسیح هو محررنا من عبودیة طلب مدیح الناس بیدرك القدیس بولس أن ر
بمثل هذه الحریة یتحدث إلیهم أنه یرضى محرره ومخلصه ولیس أي مخلوق. 

 التي ال يیقول القدیس بولس: لنفترض أنني أخدعكم بهذه التعالیم، فهل أستطیع أن أغش اللَّه العارف أفكار 
 كان ذ من أسعى إلیه بال توقف؟ أنظر الروح الرسولیة، السمو اإلنجیلي!... فإنه إيینطق بها، فإنني أرض

 مضطًرا أن یبرر نفسه أمام تالمیذه بكونه معلمهم، فهو یخضع لهم (طالًبا حكمهم علیه)...

  واضح أنني أكتب إلیكم ال من منطلق حب السلطة أو لكي أقتنى لي تالمیذ، أو حتى ألجد كرامة لدیكم، إنما
ضطهد الكنیسة. إنني قد هجرت وطني اًنا، وٕاال كنت قد بقیت في توافق مع الیهود ا اللَّه ال إنسيأسعى ألرض

، وِعوض هذا كله قبلت اضطهادات وعداوة ونضاًال ضدي ي وكل صیتي وأنسبائي وأصدقائيورفقائ
وتهدیدات یومیة بالموت؛ هذه جمیعها برهان واضح أنني ال أتكلم حًبا في مدیح الناس. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 كما أنا "بینما یقول في موضع آخر: ، "ًدا للمسیحب الناس لم أكن عيفلو كنت بعد أرض": یقول الرسول
یقول  ...)33: 10 كو 1(" بل الكثیرین لكي یخلصوانفسي الجمیع في كل شيء غیر طالب ما یوافق يأرض

إنه ال یرضي الناس، ألنه اعتاد أن یسلك بالحق، ال لیرضي الناس وٕانما لكي یرضي اللَّه، وذلك بحبه ألولئك 

˺  In Galat., Chapter 1.  
˻  Against Marcion, 5:2.  
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 عامًال ما یرضیهم. لهذا فهو على صواب عندما یقول ما یقول إنه لم یرِض ، تغییر قلوبهميالذین یشته
هذا هدف إلى إرضاء اللَّه، وهو أیًضا على حق عندما عّلم بسلطان أنه یجب إرضاء الناس، ال بالناس ألنه 

ن من ال یبذل نفسه ویتشبه بمن یشتهي خالصهم ألوٕانما  لكي نظن أن في هذا مكافأة على أعمالنا الصالحة
 .Ïال یقدر أن یرضي الّله

القدیس أغسطینوس 

  َوصیت حسن يءخادم المسیح، جندي المسیح یسیر في صیت رد عن إرضاء الناس عندما صار لقد كف 
وقع على نفسه بسبب ق وال یت،)،... ال ینتفخ بالمدیح، وال یحطمه التوبیخ. ال یتعالى بالغنى8: 6 كو 2(

الفقر. یحتقر الفرح والحزن على السواء. 

 الفضیلة األولى للراهب هي االزدراء بحكم الناس علیهÐ. 
القدیس جیروم 

 نفسك به.يلقد ُزفت (نفسك) للمسیح فال تستهن به؛ لقد صّیرك الروح كامًال، فال تساو  
 إنني أكّرم بطرس، لكنني ال ُأدعى ..." الناس لم أكن عبًدا للمسیحيفلو كنت بعد أرض": یقول بولس

نسان مولود من اللَّه إل أن ُألقب منتسًبا يأسمح لنفسال بطرسًیا، وأمدح بولس لكنني ال ُأدعى قط بولسًیا. 
 (بالتبني).

ق لقبك إلى األبد، ولتتمسك باإلثنین: اللقب بإن كنت ُتدعى مسیحًیا، ألنك تؤمن بالمسیح أنه الل�ه، فلي
ماء أخرى أسإن كان ارتباطك باسم المسیح ینبع عن مشاعر مجردة، فإنك تُنسب إلیه كما إلى ما  أواإلیمان،

. Ñاكتسبتها عن ممارسة أو وقائع
ي القدیس غریغوریوس النزینز

) 14: 11:1،2( دفاعه عن رسولیته .3
قال المتهودون إن بولس لم یكن رسوًال حقیقًیا، فهو لم یَر المسیح وال رافقه؛ إنما اإلثنا عشر وحدهم هم 

بالحقیقة تالمیذ، وهم لم یشیروا إلى إلغاء الناموس بالمسیح. لم یرسل المسیح بولس للتبشیر، إنه مجرد ممثل 
. وقد جاء دفاع بولس عن رسولیته نابًعا ال عن شعوره بجرح Òللرسل األصلیین الذین تعلم منهم واعتمد علیهم

كبریائه، وٕانما من أجل قارئیه الذین یتوقف قبولهم لتعالیمه على ثقتهم في موقفه الرسولي. 
 وحده هو الذي استطاع أن یحوله من مضطهد اهللا .]24-10 [ نفسهاهللاّول له من ختعلیمه م. 1

للكنیسة إلى كارٍز في وقت قصیر. لقد قبل إنجیله من الرب مباشرة، الذي تنازل وأعلن له كل معرفة دون وساطة 
 كل من تجاسر بالكرازة بإنجیل آخر غیر الذي بشر به هو في  أنبشریة. لقد أخذ الرسول موقًفا حازًما، وهو

. ما بشر به هو األخبار هللاة لهذه الكنائس فلیكن محروًما، إذ هم بالحق مدانون من قبل ايزیارته األولى التأسیس
السارة، ال توجد غیرها أخبار سارة! 

˺  Our Lord's Sermon on the mount, 2:1:3.  
˻  Ep. 52:13; 66:6.  
˼  Oration 37:17.  
˽  C. Normann Bartlett: Galatians and You, 1948, p. 13.  
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  إن ُسِئَل بولس أن یثبت بأن اللَّه نفسه هو الذي أعلن له أسراره غیر المنطوق بها مباشرة، وهو یقدم حیاته
 .Ï لما حدث ذلك بطریقة مفاجئةإلهيالماضیة مثاًال مبرهًنا أنه لو لم یكن تحّوله بإعالن 

  القدیس یوحنا الذهبي الفم 
ُیذَّكر القدیس بولس قارئیه بالخلفیة الیهودیة التي عاشها، وأسلوب حیاته قبل تمتعه بخبرة التحول في . 2

الطریق إلى دمشق. كان قائًدا في الدیانة الیهودیة یحتل مقاًما عظیًما، األمر الذي یجاهد المتهودون الناموسیون 
المقاومون له أن یبلغوه بمزج إنجیل النعمة باألفكار الیهودیة الحرفیة. كان یضطهد المسیحیین بإفراٍط شدیٍد، وكان 

یتقدم في الدیانة الیهودیة على كثیرین من أترابه من بني جنسه، إذ كان أوفر غیرة في تقلیدات آبائه، وأكثرهم 
عمًال وحماًسا. لكنه ترك هذا من أجل ما هو أفضل. لقد أخذ إعالن النعمة بطریقة إلهیة، وصرح به قبلما یرى 

أحًدا من الرسل اآلخرین بزمٍن طویلٍ . 

 كانت خاطئةي، مع أن غیرتي ال بشري ضد الكنیسة نبعت عن باعث دینيهذا هو ُبرهانه؛ إن كانت جهود ، 
 المجد الباطل وأنا أناضل لحساب الكنیسة وقد اعتنقت الحق؟... ما أن اجتزت إلى تعالیم يفكیف یحركن

 في ي للدیانة الیهودیة، مظهًرا بهذا غیرة أكثر اتقاًدا كدلیل على إخالصيالكنیسة حتى تخلصت من تعصب
 إلى هذا التغییر، إذ ية دوافع أخرى إذن أمكنها أن تدفعنأي هي من فوق. ي، وأن الغیرة التي تملكتنيتحول

 .Ðقایضت الكرامة باالزدراء، وِعوض الطمأنینة دخلت في ضیقات؟ حًقا ال شيء سوى محبة الحق
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

حًقا حدث تحوله وهو في الطریق إلى دمشق حین كان یضطهد كنیسة المسیح، بل یضطهد المسیح . 3
]، كما فعل اللَّه مع إرمیا 15. لكن دعوته بواسطة النعمة اإللهّیة بدأت وهو في بطن أمه ["التهّود"نفسه من أجل 

 على ي). لقد أفرزه لمهمة خاصة، دعاه، ثم أعلن له عن حقیقة االبن وعمله الفدائ1: 42) وٕاشعیاء (5: 1(
. Ñالصلیب، لكي یبشر العالم غیر الیهودي

  :؟ لكي ُیشیر إلى أنه لم یتقبل تعلیم اإلیمان خالل الكلمات ي"ل" ولم یقل ]16[ "أن ُیعلن ابنه فيّ "لماذا یقول
 فقط وٕانما بغنى الروح الذي وهب له - اإلعالن الذي أنار نفسه كلها، وأن المسیح صار یتكلم فیه.

 اختیاره للعمل الرسولي قد انبثقا من اللَّه... كانو بل ،، فإنه لیس فقط إیمانه]16 ["ألبشر به بین األمم"
. Òمایز بین الكرازة للیهود والكرازة لألمم ت أن یوجدیجب

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
ًنا على ا بره]15 [ في كلمات الرسول الخاصة بفرزه للعمل وهو في بطن ُأمهنوسيالعالمة أوریجیرى 

. Óإرسال اللَّه مالئكة حراًسا لنا حتى قبل والدتنا
حیاته الكنسیة: لم یتجاهل القدیس بولس الذي قبل اإلنجیل من السید المسیح نفسه المجتمع . 4

غیره من قادة الكنیسة. و مع القدیس بطرس لفاءاته في، كما سنرى يالكنس

˺  In Galat., Chapter 1.  
˻  In Galat., Chapter 1.  
˼  Collegeville Bible Comm., p. 1071.  
˽  In Galat., Chapter 1.  
˾  Comm. On Matt., book 13:27. 
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، مبرهًنا بذلك )12-11: 2(تظهر سلطة أو قانونیة إنجیل القدیس بولس في توبیخه للقدیس بطرس . 5
أن القدیس بطرس لم یكن أعظم منه كرسوٍل، فقد أشار إلى كیفیة توبیخه له جهًرا، إذ سلك بوجهین بخصوص 

ة حین كان في أنطاكیة. يالتقالید الیهود
غیره من الرسل، لیؤكد أن اتصاالته األخویة و مع القدیس بطرس لقاءانُیشیر القدیس بولس إلى ثالثة 

 منهم للكرازة. ضمعهم لم تكن بغرض أخذ تفوي
س نوًعا من استقالله عن رسل ولیؤكد القدیس ب  :)24-18: 1(اللقاء األول مع القدیس بطرس 

. فقط بعد عبور ثالث يأورشلیم (عدم االعتماد علیهم كوكیٍل عنهم كما ادعى المتهودون)، لكن لیس بأسلوب فرد
س  على بطر"لیتعرف"سنوات من تحوله عن الفریسیة الیهودیة إلى الكرازة بیسوع بكونه المسیا، ذهب إلى أورشلیم 

 على القدیس یوحنا الذهبي الفم ُیعلق ].17[ "وال صعدت إلى أورشلیم إلى الرسل الذین قبلي " یقول:.]18[
 ذلك، قائالً : [هكذا ال یتحدث بعجرفة إنما لیظهر كرامة مهمته، إذ تكراًرا قالوا بأن الرسل جاءوا قبله، وكانت

. لو كان لزاًما علیه أن یتصل بهم لكان قد أمره المسیح بذلك "وال صعدت إلیهم"عوتهم سابقة له، لهذا یجیب: د
 عندما أعلن له عن مهمته.]

 غالًبا عربیة"ال"شیر ت ].17 [، ثم رجع أیًضا إلى دمشق]17[قبل صعوده إلى أورشلیم انطلق إلى العربیة 
 ولیس إلى منطقة سیناء. لم یسجل الرسول لنا ما فعله Nabataeansـ الة جنوب دمشق، في مملكهإلى مدین

 الحال لكن كثیرین اآلن فيخالل هذه السنوات الثالث. إن كان قد رأى بعض اآلباء أن الرسول قد بدأ بالكرازة 
. Ï والتأملة بأنه كرس حیاته في ذلك الوقت للصالاالعتقادیفضلون 

  الذین علمهم وما عددهم. إنما  من همجاحه (في العربیة)، وال عنن، إذ لم یتحدث عن تواضعهالحظ هنا 
 وأثار سخطهم ضده فترّبصوا له مع ،) في الحال بعد عماده، إذ حیر الیهودةهكذا كانت غیرته (للخدم
 كراهیتهم له) فلجأوا إلى القتل. هذه عالمة تظهر تفّوق بولس ي ما كان یحدث (أيالیونانیین لقتله، األمر الذ

علیهم. لم یذكر (الرسول) شیًئا عن هذا النجاح، وهكذا في كل أعماله لم یكن الطموح دافعه، وال نوال كرامة 
 .Ðأعظم من الرسل، وال استمات لینال تقدیًرا سامًیا، إذ یدعو نفسه سقًطا، أول الخطاة، آخر الرسل

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، وهناك رأى القدیس یعقوب أخا الرب وأسقف أورشلیم. كانت ]18[  بالقدیس بطرسيزار أورشلیم لیلتق

، منفصًال عن قادة الكنیسة، وأن یؤكد لهم أن تحوله حقیقي. يمهمته الكبرى أن یعلن بأنه ال یعمل بروح فرد
لقاءات القدیس بولس المتتالیة مع الرسل لم تضف شیًئا إلى إعالن إنجیل النعمة اإللهیة له، إنما اعترفوا تماًما 

برسولیته ورسالته. 
  المالحظات التالیة:القدیس یوحنا الذهبي الفمیقدم لنا 

، ولم یقل إنه تعلم منه. ویمكننا القول إنه ذهب ]19[ القدیس یعقوب "رأى"یقول القدیس بولس إنه أ. 
 علم منه.ت ال لي]19[ على القدیس بطرس "لیتعرف"هناك 

، فهو خاٍلٍ◌ من كل حسد. ]19" [أخا الرب" :یذكر القدیس یعقوب بوقار إذ یقولب. 
ضعة، جاء تبریره لنفسه عظیًما كمن یقدم حساًبا عن أعماله، واخالل شفافیة نفسه المقدسة المتج. 

.] 20 [مدافًعا عن نفسه كمن في دور العدالة

˺  A New Catholic Commentary, p. 1176. 
˻  In Galat., Chapter 1.  
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، في "مدینة طرسوس" يُیشیر إلى رحلته التبشیریة للكرازة في المناطق القریبة من موطنه األصلد. 
ه ام فوق أساس أقي كانت لألمم، وأنه لم یعزم أن یبنإرسالیتهنطاكیة)، لُیعلن أن أ] (ب21[ أقالیم كیلیكیة وسوریا

 ).20 :15 غیره (رو
ولكنني كنت غیر معروف بالوجه عند كنائس الیهودیة التي في المسیح. غیر أنهم " یقول بولس: ه.

 تواضعه في ].23-22[ " قبًال یبشر اآلن باإلیمان الذي كان قبًال یتلفهیضطهدنایسمعون أن الذي كان  كانوا
ذكر حقیقة اضطهاده للكنیسة، وعند تحوله وتبشیره لم یعجبوا به شخصًیا وال نال إطراءهم أو دهشتهم، إنما 

  ، ناسًبا كل شيء إلى النعمة اإللهیة.]24[ فیه هللامجدوا ا
وجد عداوة بینه وبین الكنائس التي هي من أصل  ت، بمعنى أنه أراد أن یعّرفهم بأنه ال"مجدوا اهللا"
القدیس أغسطینوس إنه وٕان كان لم یبشرهم لكنهم فرحوا بعمل اللَّه به في المجتمعات األممیة. یرى فیهودي، 

أنهم مجدوا اللَّه ألنهم اعتادوا الصالة من أجل أعدائهم ومضطهدیهم لكي یحولهم السید المسیح إلى اإلیمان. 
. Ï قبلما یتحققهللاسألوا هذا من ا

˺  Sermons on New Testament Lessons, 6:4.  
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األصحاح الثاني 

 هیتدفاع عن رسول
. في األصحاح األول تحدث ته لقاءاته مع الرسليمن بین البراهین التي قدمها الرسول بخصوص رسول

، اآلن یحدثنا عن اللقاءین الثاني والثالث. مع القدیس بطرسالرسول عن اللقاء األول 
 .10-1   مع القدیس بطرسنياللقاء الثا. 1
 .21-11   مع القدیس بطرسلثاللقاء الثا. 2

  مع القدیس بطرسنياللقاء الثا. 1
، أو ربما Ïحث اللَّه القدیس بولس لزیارة قادة أورشلیم مرة أخرى بعد مرور أربعة عشر عاًما على تحوله

حیث قام الرسول ) 30-29: 11أع(بعد زیارته األولى. یرى بعض الدارسین أن هذه الزیارة تطابق ما ورد في 
 حتیاجتهم أثناء المجاعة.ابها لیسد 

تختلف هذه الزیارة عن السابقة من عدة أوجه: 
 كان یا، لُیعلن حبه لكل المؤمنین، أ]1[رافق القدیس بولس برنابا (الیهودي) وتیطس (األممي) . 1

 یها.لوا عنرًضا في كرازته بل أمَّ اأصلهم، ولكي یحمال شهادة جدیرة بالثقة ضد متهمیه، بأن الرسل لم یجدوا تع
إن رحلته األولى كانت بناء على رغبة الرسول لزیارة بطرس، أما [ :القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول . 2

هذه الرحلة فكانت بناء على إعالن الروح. فلماذا هذا اإلعالن بعد أربع عشرة سنة لیصعد ویتشاور مع الرسل 
] ؟ لئال یكون على أي حال قد سعى أو یسعى باطالً 

 یقول: قد صعدت وعرضت علیهم اإلنجیل الذي أكرز ... إعالن، لكان التصرف فیه جهالة دونلو أنه صعد 
 ،به، لیس ألتعّلم، وٕانما ألقِنع المتشككین إنني ال أسعى باطالً . إذ سبق فرأى الروح أن هذا الخالف سیحدث

 .Ðر أن یصعد الرسول ویتصل (بالرسل)بلهذا د
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 بل ومع المعتبرین أیًضا؛ تحقق هذا اللقاء ال بطریقة عامة بل ،لم یكن هذا اللقاء مع صفا وحده. 3
  لماذا؟ ؛]2 [انفرادًیا

  :نت ترى أیها "ألو أنه أنتهك (طقس) الناموس أو ُمنع الختان الستاء كل من في أورشلیم؛ كما یقول یعقوب
األخ كم یوجد َربوة من الیهود الذین آمنوا وهم جمیًعا غّیورون للناموس، وقد ُأخبروا عنك أنك ُتعّلم... أال 

اومونه، لهذا لم یطرح أمر ق). إذ كانوا (الیهود المتعّصبون) ي20 :21ع راجع أ" (یسلكوا حسب الناموس
... Ñتعلیمه على الجماهیر، لكنه تشاور باإلفراد مع المعتبرین

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 (أو 17ُیشیر إلى هدف زیارته ونتیجتها. هدفها هو عرض اإلنجیل الذي یبشر به بین األمم لمدة . 4

 اإلیمان، ي) عاًما على المعتبرین أعمدة، لیس ألنه كان متشكًكا من جهة تعلیمه، وٕانما من أجل نفع قابل14
 .]4 [فیجد سنًدا له من القادة وال یضایقهم المتهودون ( اإلخوة الكذبة)

˺  A New Catholic Commentry, p. 1176. 
˻  In Galat., Chapter 2. 
˼  In Galat., Chapter 2. 
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 األصحاح الثاني

 أن یكون حامًال تصدیًقا ومساندة من أولئك الذین تحت كل الظروف ینظر إلیهم كمتحالفین هعظیمة هي رغبت 
  .Ïمع التهود

  العالمة ترتلیان

  إن كان الرسل قد سمحوا بالختان في  من كان هؤالء اإلخوة الكذبة؟ :األهمیةهنا یبرز سؤال في غایة
"إخوة كذبة"؟  أورشلیم، فلماذا یدعى الذین یشتركون معهم ویتفقون معهم في الحكم الرسولي

 ه(الرسل) سماًحا ب  بعدما تم... أظهرهبین األمر بشيء لكي یتم وبین السماح ب  یوجد فارق،هألن أوًال،
 أن یحرموهم من النعمة ویخضعوهم تحت نیر العبودیة من اكنوٍع من التنازل للیهود، أما اإلخوة الكذبة فقد أرادو

 جدید.
 ثانًیا، سلك الرسل هكذا في الیهودیة حیث كان الناموس نافًذا، أما اإلخوة الكذبة فسلكوا في كل مكان،

 للبناء بل لهدم اإلنجیل تماًما... التأثر الغالطیون بهم، بهذا بدت نوایاهم و
 ما یدمر هألن هدف الجاسوس األوحد هو أن یهیئ لنفس ،]4[أشار إلى عدائهم بدعوتهم جواسیس 

هكذا یظهر كیف  ودیة.عب العودة بالتالمیذ إلى الأرادوا الذین ههذا ما فعل  المضاد؛ه مركز عدوهویخرب بمعرفت
أما األولون ، كان غرضهم مضاًدا تماًما لهدف الرسل. قدم األخیرون امتیاًزا بأن یحرروهم من عبودیتهم بالتدریج

. Ðفقد خططوا أن یخضعوهم لعبودیة أكثر حدة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. ]5" [هم بالخضوع وال ساعةلالذین لم نذعن " :هأصر القدیس بولس أال یخضع لإلخوة الكذبة، بقول

 وٕانما "بالخضوع"، ألن هدفهم لم یكن تعلیم العقائد الصالحة، "بالحوار"، الحظ هنا قوة العبارة وتأكیدها. ال یقل 
یس لهم...  ول)6(نذعن للرسل لذلك یقول إننا ادهم،بإنما إخضاعهم واستعو

هنا لیس فقط  .]6["  إنسانهاهللا ال یأخذ بوج وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا ال فرق عندي."
فع الضعفاء... نوٕانما أیضا یهاجم هؤالء القدیسین من أجل  ال یدافع عن الرسل؛

 الرسل بل تآلفت آراؤنا وتوافقت. يلم یعارضن ...]6[" فإن هؤالء المعتبرین لم یشیروا علّي بشيء"
 ].9" [ةأعطوني یمین الشرك"هذا یظهر من التعبیر 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 فحسب، وٕانما أخذوا قرارات خاصة بتقسیم هلم تنحصر هذه المقابلة في عدم إضافة شيء إلى إنجیل

 أي لألمم حقل الخدمة إلى كرازة للیهود وأخرى لألمم. فصارت كرازة القدیس بولس الرئیسیة وسط الشتات،
  فیستمرون في مزاولة عملهم الكرازي في فلسطینهأما القدیس بطرس ورفقاؤ لیهود) الساكنین خارج فلسطین.او(

 كرسوٍل على نفس المستوى تماًما هالحظ مرة أخرى مدى حرص القدیس بولس على تقدیم نفس .]9-7[ (أورشلیم)
وذلك بمثابة إعالن عن وحدة  إنما هما إرسالیتان إلنجیٍل واحٍد حق،  ال یوجد إنجیالن،ه وٕان،مع الرسول بطرس

ن على وحدة اإلیمان. يالیهود واألمم مبني الوحدانیة في المسیح لالثنین مًعاوالكنیسة 
 ایقابل ما ورد هنا حیث یحسب ما جاء هنا تكملة لم )29-1: 15 أع( یرى كثیر من المفسرین أن

حدث في مجمع أورشلیم. 

1 Against Marcion, 5:3.  
2 In Galat., Chapter 2. 
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-3[  بالختانهذاكًرا أن المعتبرین أعمدة لم ُیلزمو األممي غیر المختون أشار القدیس بولس إلى تیطس
حًقا قد وافق أن یختتن بناء على حوار  وأن تیطس "،هیلزمو" ةیعتقد بعض المفسرین أن التشدید هنا على كلم .]5

 األعمدة في الكنیسة على إنجیل ه، فصار موقف تیطس شهادة على إقرارÏ بأورشلیمهمع بولس یخص عالقت
.  بولس

أن  التوافق،وعالمة التناغم  [ تعنى:القدیس أغسطینوسأعطیت لبولس فیراها  التى "یمین الشركة" أما
 ]. Ðه من الوجوهبأي وج (منهجهم)  ال یختلف عنهما أخبرهم ب

فإن كان من جهة الكرازة قّسم العالم بینهم، فصار  .]10[ یذكر القدیس بولس اعتناءه بالفقراء من الیهود
). 25:15(روه للیهود، لكن بخصوص االهتمام بالفقراء من الیهود ساهم بنصیب هو كارًزا لألمم وهم

 . اللقاء الثالث مع القدیس بطرس2
م، قبل كتابة هذه الرسالة. فقد جاء القدیس بطرس إلى أنطاكیة وهى مركز 50تم هذا اللقاء بعد عام 

ولكن  ختلط في حریة مع جمیع المؤمنین القادمین من الوثنیة كما من الیهودیة.اعمل كرازي مسیحي أممي و
الحظ  عندما وصلت مجموعة من المتهودین قادمین من أورشلیم بدء بطرس یتراجع عن الرفقاء وشركة الطعام.
هنا  القدیس بولس إن كثیرین من الیهود المسیحیین بدأوا یحتذون به لذلك واجهه كرسول مثله ووبخه عالنیة.

 لیؤكد حقیقة توافقهم المشترك،  عندما وبخه،]16-15 [یستشهد القدیس بولس بكلماته التي وجهها للقدیس بطرس
وأیضا لُیظهر أن سلوك القدیس بطرس لم یقم على تغیر فكري  أن التبریر بالنعمة ال بطقوس ناموس موسى،

هدف القدیس   بریاء لیمثل أناًسا معینین.هإنما بسبب انضمام ،نهجوهري بخصوص طبیعة اإلنجیل ومضمو
  .Ñ إلى غالطیة لیس سرًدا تاریخًیا وٕانما اإلرشادهبولس في رسالت

 أن القدیس يالعالمة ترتلیان والقدیسون أغسطینوس وكبریانوس وأمبروسیوس وكیرلس االسكندریرى 
  هكذانه سلكأوهو ،  فلهما رأي مخالفالقدیسان جیروم ویوحنا الذهبى الفمبطرس سلك هكذا عن ضعف؛ أما 

  لیشرح أن التبریر باإلیمان ال بأعمال الناموس. الفرصة القدیس بولس رسول األمميلیعط

 كن األمر لتهم بطرس بالریاء.ا یظنون أن بولس قد ةكثیرون عند قراءتهم السطحیة لهذا الجزء من الرسال 
بولس وبطرس   االثنین:ة من جهة عظیمةفستكتشف حكم بل كان مختلًفا تماًما.، غیر هذا؛ حًقا لم یكن هكذا

 السامعین... ة هنا ألجل منفعةمختفي
ة أمر غیر عملي؛ لكنهم ئرح الرسل في أورشلیم كما قلت سابًقا أن قطع أعمال الناموس بطریقه مفاجص
القادمین من األمم، هذا ما  یز بین المؤمنیني لم یستمروا في حفظها، بل عاشوا دون تمةلى أنطاكيإعندما جاءوا 

سمعوا عن التعلیم الذي ُنودي به هناك وولكن عندما جاء البعض من أورشلیم،  فعله بطرس أیًضا في ذلك الحین.
هما تجنب اإلساءة إلى  سًرا أمام عینیه أمرین: بطرس) خوًفا من أن یربكهم، مغیًرا تصرفاته، واضًعا (توقف

لقد سمح بالختان عند تبشیره في أورشلیم ثم غیر مسلكه  .ه أن یوبخةإعطاء الفرصة لبولس بحجه معقولوالیهود 
بهذا كان تالمیذه یدینونه و، ألن مسلكه كان یبدو لدى هؤالء المتهودین ناشًئا عن خوفه من بولس، ةفي أنطاكي

 ،ةهذا (أي بقاؤه یأكل مع المؤمنین من األمم غیر المختونین) كان یخلق عثرة لیست بقلیل على تهاونه الشدید.
إذ هو   بطرس ما كان یسبب تشكًكا فیه،انسحابفإن   لبولس الذي كان على علٍم یقیٍن بكل الحقائق،ةأما بالنسب

˺  V. P. Furnish. P. 282. 
˻  Sermons on New Testament Lessons, 51:1. 
˼  V. P. Furnish, p. 285. 
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لهذا قام بولس بالتوبیخ وخضع بطرس حتى إذ ُیالم السید ویصمت   دوافعه في هذا التصرف.ةعارف ما هيّ 
تمكن للتالمیذ أن یتقبلوا الموقف... 

 .ةخضعوا هم له بالمثل في أنطاكي كما خضع بولس للرسل في أورشلیم،

 ،لیه إصالح التالمیذ، لیس فقط الذین إكنه قصد بالنقد القاسي الموجه  للم یكن هدف بولس إصالح بطرس
 .Ï بل وكل الذین یشتركون في ذات الخطأةغالطيي ف

 القدیس یوحنا الذهبى الفم
 الكلمات هفي هذ ُذكرت هنا كلمات التحذیر واإلرشاد الموجه إلى القدیس بطرس بقصد نفع الغالطیین.

، ثم یسترسل مؤكًدا أن هذا المیراث الیهودي في ]15 [ةیصف القدیس بولس نفسه كیهودي بالمیالد أو بالطبیع
ألنهم لم یشاركوا في  ،]15[ة فاألمم في نظر الیهود خطا  )،11 - 3: 2(انظر في  للتبریر ذاته لیس طریًقا

-22: 3 (رو  لبولس فالیهود كما األمم خطاةةأما بالنسب  الناموس والعهد.يالمیراث الیهودي القومي ممثًال ف

 . Ð)25 -24:3(رو   اهللا التي یتقبلونها خالل اإلیمانة). الجمیع على حد سواء یحتاجون إلى نعم23
 األمر الذي إسُتعِبد له كل من ، هي الكبریاء واالفتخارةریة للخطيذاألبعاد الج في نظر القدیس بولس،

). 31-19:1 كو 1( واألمم )23، 17:2(رو  الیهود
  : للحیاة الجدیدةةعن األوجه األساسي) 21-19(عبرَّت اآلیات 

یموت المسیحي للناموس إذ یشارك المسیح في  ]،19 ["ألني ُمت بالناموس للناموس ألحیا هللا. "1
 هكذا یتجرد حكم الناموس من قوته.و، ةالحیاة المقام، فیبلغ بهذا الحیاة الجدیدة ،]20 [صلبه وقیامته

 :رنا نحن جمیًعا صلهذا  ، معاقًبا من یعصیها،هیطالب الناموس بتنفیذ كل وصایا یمكن أن ُیفهم بمعنى آخر
"مات الناموس : إذ لم یقل "،ألني مت": الحظ هنا قوله إذ ال یوجد من یتمم كل الوصایا. أمواًتا للناموس،

 بالنسبةبمعنى أنه كما یستحیل على جسد میت أن یطیع أوامر الناموس، هكذا  "مت أنا للناموس"، لي"، إنما
(حكمت علٌى بالموت).  لي أنا الذي هلكت بلعنته وقتلتني كلمته

 :ُمت"؟ لذلك یضیف علة  كیف أنت حي مع إنك قد لئال یعترض أحد قائًال إنه یجب أن أكون موضوعًیا"
 المسیح بالموت. ه أحیااوٕاذ صار میتً  حیاته، مظهًرا أنه حین كان حًیا قتله الناموس،

 " بمعنى أنه بالتفسیر الروحي للناموس مات عن التفسیر  ،]19["  بالناموس للناموس، ألحیا هللامتألني
. Ñالمهلكة األحكام هونحن بناموس ربنا یسوع صرنا أمواًتا للناموس الذي یعاقب بهذ. الجسدي) له(الحرفي 

 القدیس أمبروسیوس 
حیاه في أنما إ في الجسد فاآلنفما أحیاه   بل المسیح یحیا فٌي؛أنا ال فأحیامع المسیح ُصلبت، . "2
لقد ُصلب ربنا ال ألنه خاطىء وٕانما لكي یفدي  .]20[" مان ابن اهللا الذي أحبني، وأسلم نفسه ألجلىياإلیمان، إ

   یلیق بنا أن نشاركه حبه العملي خالل:هنحن، كأعضاء جسدوبحبه الخطاة. 

  .)20 ( صلبنا معه* 

 .)24:5 (صلب الجسد* 

 .)14: 6 (ا صلب العالم لن* 

˺  In Galat., Chapter 2. 
˻  V. P. Furnish, p. 286. 
˼  Sermon against Auxentius, 24. 
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 .)14:6 ( صلبنا نحن للعالم* 

حیا ال ألكنني  قائًال إنني مع المسیح ُصلبت، بهذا الصلب أقبل (السید المسیح) بكونه قیامتي وحیاتي،
).  4:3 بل المسیح یحیا فٌي (كو أنا

 ألمعمودیة. إلى الكلمات تشیر ه أن هذ القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 0]20[ "مع المسیح صلبت"
من طاغیة الماضي ومن   القدیم، ویتحرره یموت الشخص عن إنسانه وموتهبالشركة مع المسیح في صلب

  الحیاة وبالشركة في قیامة المسیح یعیش اإلنسان هللا متحرًرا من أجل ممارسةego0(محبة) العالم ومن األنا 
  .الملتزمة وقبول الطاعة بشكر

 التي اكتسبها اإلنسان یوم تبریره ةلى أن الحالإالصیغة الیونانیة (فعل تام) تشیر ؛ "مع المسیح صلبت"
. Ïبالمعمودیة ال تزال قائمة

 " ٌحیاتنا یا إخوتي ما هي إال جحد للجسدیات، ، "مع المسیح صلبت، فأحیا ال أنا، بل المسیح یحیا في
  . وحده مخلصناواالستمرار بثبات فیما یخص

 عن العالم أموات هي الحیاة الحقة التي یعیشها اإلنسان في المسیح، فبالرغم من أن (المؤمنین) هألن هذ 
كنا نسیر   السكنى یقول: "إنهلكنهم یعیشون كمن هم في السماء، مهتمین باألمور العلویة. من یحب مثل هذ

. Ðعلى األرض لكننا نقطن في السماء"
  ثناسیوس الرسولىأالبابا 

 یسكن ي جانًبا، وذلك لكه؛ یلبس المسیح ویلقى ذاتهیصدر عن صوت من یجحد نفس" أنا ال أحیا"التعبیر 
)، وقوة اهللا، الذي یعمل كل 14:2 أف ؛30:1كو  1 البّر والحكمة والتقدیس وسالمنا (ه بكونهالمسیح في
. Ñهشيء في

 وریجینوسأالعالمة 
لهذا عند صلبه قال ألمه بخصوص  ،]20[ اأن السید المسیح یحیا فین[: نوسي العالمة أوریجیقول
یر كامًال ال یحیا لذاته بل صوهكذا كل من ي (ألن السید المسیح ساكن فیه)، " ة هوذا ابنكأیا إمر" القدیس یوحنا:

 ]یحیا المسیح فیه.
ال یفترض القدیس بولس  أي ونحن بعد في العالم. ،]20 [ُتمارس الحیاة الجدیدة ونحن في الجسد. 3

مطلًقا أن الحیاة المسیحیة تستوجب االنسحاب من العالم، إنما باإلیمان یشترك المؤمن وهو في العالم في صلب 
 فیموت عن اإلنسان العتیق و یحیا هللا في المسیح.، السید المسیح و قیامته

 .ي وأسلم نفسه ألجليُیعرف القدیس بولس مضمون هذا اإلیمان ودافعه إنه إیمان ابن اهللا الذي أحبن. 4
الم السید المسیح آأننا ننتفع ب ).4:1 فیه عطاء الذات (النفس) للغیر من أجل الحب (يفالصلب هو عمل قرار

الحب هو تسلیم كامل غیر  ).13:9یو  ؛25=13؛ 6:5( الحبة حیث ننالها في طاعة شاكرة لوصي باإلیمان،
 هذا ما یعلنه حب اهللا الذبیحي على الصلیب. مشروط إلرادة اهللا وهو عطاء النفس للغیر؛

˺  A New Catholic Commentary, p. 1178. 
2 Festal Letters 5:4; 7:3. 
˼  Comm. On Matt. Book 12:25. 
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 براهین القدیس بولس في سطور
 أعمال الناموس، لیكتشفوا إنهم إلى في حاجة الهذا كانو .]15 [ خطاة كاألممایرى الیهود أنهم لیسو* 

 الناموس.  إلىة حاجيفا  فلیسوة. أما األمم الذین لم ینكروا أنهم خطاةلى مخلص الخطاإ ة حاجيوف ،ةخطا

وعودتهم إلى أعمال الناموس  ؛ة اعترفوا أنهم خطاةعندما آمن الیهود بالسید المسیح مخلص الخطا* 
بعد قبولهم باإلیمان یعنى عجز المسیح عن أن یبررهم فیرجعون إلى الناموس كي یبررهم. وكأنهم یرجعون إلى 

 بمعنى آخر كأنهم ُیعلنون أنهم بالمسیح اكتشفوا أنهم Ïحاشا! ؛ةفُیحسب المسیح خادم الخطي ،ةالناموس كخطا
  ویحتاجون إلى الناموس لیبررهم.ةخطا

 هذه الرسالة من يقتبس فافقد   أن القدیس بولس لم یرفض التقلید الیهودي بكلیته.ةیجدر بنا مالحظ
نما الیهود أیًضا یجب أن یتبرروا إالتقلید الیهودي، بل واستخدم هذه االقتباسات لیؤكد أنه لیس فقط األمم و

 الرابع. و، كما سنرى في األصحاحین الثالث Ðاستخدم االقتباسات ضد المتهودین أنفسهم باإلیمان.

ة القدیس بولس والحیاة الكنسي
وذلك ألجل نفع   لهم،وٍ  ألي رسول، وٕانما كان مساام یكن تلمیذً لأكد القدیس بولس أنه  كما سبق فرأینا،

فقد دعاه السید المسیح نفسه ومع ذلك وجهه إلى حنانیا، ال   منعزالً .ًیاهذا ال یعنى أنه حمل اتجاًها فرد سامعیه.
وأعلن له أسراره من أجل الطریق   الذهن والقلب،ة استنارلهاوهبه ا ).6:9(أع م  یتعليلیعتمد فحسب وٕانما لك

حتى في هذا كان على اتصال بالرسل أیًضا، ال عن تشكك، وٕانما إلعطاء قوة  التبشیر بین األمم. الجدید:
. ةوللدفاع عن نفسه أمام اإلخوة الكذب لرسالته،

 ،كنه  لكان یمكنه أن یفتح أمامه طریق الكمال مباشرة، عندما دعا المسیح بشخصه بولس وتحدث معه
). 6:9(أع  وأوصاه أن یتعلم منه طریق الحق  إلى حنانیا، اختار أن یوجههبالحرى

ولكن باإلنفراد على المعتبرین لئال أكون ، وٕانما عرضت علیهم اإلنجیل الذي أكرز به بین األمم "یقول
ویثق في حكمه  ولكن إذن یعتمد على نفسه وحده ویكون أعمى إذ یتجاسر .]2[" أسعى أو قد سعیت باطالً 

هكذا نرى بوضوح   إلى االجتماع مع رفقائه الرسل!ةالذاتي وتمییزه، بینما یعترف اإلناء المختار أنه كان في حاج
غیر   التعلم، لكنه یحتقر تعالیم الشیوخ واختباراتهم،ةأن الرب نفسه ال ُیظهر طریق الكمال لمن ُأعطیت له فرص

 .Ñ)7:32(تث  " اسأل أباك فیخبرك وشیوخك فیقولون لك" :مباٍل بالقول

 األب موسى
 
 

˺  A New Catholic Commentary, p. 1178. 
˻  Collegeville Bible Comm. P. 1075. 
˼  Cassian, Conferences, 2:15. 
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 األصحاح الثالث

التبریر باإلیمان 
ففي  ؛رهنا َیعبر (الرسول) إلى موضوع آخ [: تعلیقه على هذا األصحاح بالقولالقدیس یوحنا الذهبي الفمیبدأ 

 إذ أكد سلطانه كمعلٍم  اآلنإرشاد رسولي.ى لإاإلصحاحین السابقین أوضح أنه رسول ال من الناس وال بإنسان وال في حاجة 
 .]مان والناموسيمقارًنا بین اإل ،ةیسترسل في الحدیث بأكثر ثق

أما التبریر فهو عمل اهللا الذي ال یغفر آثامنا فحسب، وٕانما یقدم بّر  لكنه ال ُیحَسب باًرا. یمكن أن ُیعفي عن مجرم،
 التائب وال یبرر خطایاه. ئیهبنا بًرا لیس من عندیاتنا بل هو بّر المسیح. اهللا یبرر الخاط المسیح لحسابنا.

 .5–1 الغالطیین باإلنجیل   ة خبر.1
 .9-6 خبرة إبراهیم     .2
 .14-10. لعنة الناموس    3
 .18-15. الناموس لم یبطل الوعد إلبراهیم  4
 .25-19. غایة الناموس    5
 .29-26. أبناء باإلیمان    6

 الغالطیین باإلنجیل ة. خبر1
 هم أغبیاءایبدأ القدیس بولس حدیثه بخصوص اإلیمان كمصدر للتبریر باإلشارة إلى خبرة الغالطیین أنفسهم. لقد دع

ألنه بعدما أظهر أنهم رفضوا اإلیمان، وحسبوا  [:القدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول  ).22:5( مت " اطالً ب" ، لیس]1[
اء ألنهم تجاهلوا خبرتهم ي دعاهم أغب]موت المسیح بال هدف، قام بتوبیخهم الذي مهما بدا عنیًفا، فهو أقل مما یستحقون!

نحن ندافع عن الرسول الذي دعا الغالطیین [: یقول القدیس أغسطینوس مع المخلص وعمله الفدائي، وكما ةالشخصي
 .]Îوقد دعاهم أیًضا إخوة، ذلك ألنه لم یقل هذا باطًال  أغبیاء،

باإلیمان یرى الغالطیون المسیح المصلوب أكثر وضوًحا من كثیر  :]1[  لقد رُسم المصلوب بوضوح أمام عیونهم.أ
؛ فكیف یقللون اآلن من شأن اإلیمان في غباوة ة أعمال الناموس الحرفيي أورشلیم منهمكین في فامن الیهود الذین كانو

بقبولهم خداع هؤالء الذین یتكلمون على أعمال الناموس؟ 

 أحداث ة" لیعلن عن قوة اإلیمان في رؤيبینكم": لم یصلب (السید المسیح) في غالطیة بل في أورشلیم، ومع هذا یقول 
ي اإلیمان بأكثر وضوح من بعض الذین كانوا حاضرین ن(حدث الصلب)... لقد رأوا بعي تمت على بعد مسافات
ومشاهدین للصلب... 

 ، عارًیاهوتلومهم ألنهم تركوا المسیح الذي شاهدو، هذه الكلمات تحمل مدیًحا ولوًما؛ تمدحهم لقبولهم الحق المطلق
 .]Ï(التي احتملها عنهم) دون أن یخجلوا من هذه اآلالم ولجأوا إلى الناموس، مطعوًنا، مسمًرا على الصلیب من أجلهم،

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 هامزایاو باإلیمان ولیس بأعمال الناموس. لقد نالوا بالفعل قوة الروح العظیمة ]2 [ الروح القدسة لقد اختبروا نعم.ب

 وسلوكهم، فلماذا یتركون هذا ویرتدون إلى الناموس العاجز عن أن یهبهم شیًئا كهذا؟ ة حیاتهم الیومييف
  بالجسدة إلى أعمال الناموس الخاصيأ وانحدروا إلى األسفل، ألنهم بدأوا بالروح، باألمور العلیا،  هم أغبیاء،.ج

˺  Our Lord's Sermon on the mount, 1:9:25. 
˻  In Galat., Chapter  3. 
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القدیس یوحنا الذهبي أما هم ففعلوا العكس. یقول  م عادة ببدایات صغیرة ثم یتقدم إلى األمور العلیا،ي. یبدأ اإلنسان الحك]3[
 ]؟لبنلبعدما تأكلون طعاًما قوًیا تجرون وراء ا ة؟بعدما تتفرسون في الشمس تطلبون شمع [:الفم

فال تخافوا من  . لقد تألمتم كثیًرا بسبب إیمانكم،]4 [فهل كان هذا عبثًا؟  لقد احتملوا الكثیر من أجل إیمانهم،.د
هؤالء المخادعین، لئال یجردونكم من إكلیلكم ویسرقونه منكم. 

 لقد نلتم الروح القدس الذي یعمل عجائب بینكم، وذلك بخبر اإلیمان ولیس بأعمال الناموس. .ه

 واضح   كهذه، وتممتم مثل هذه العجائب، ألنكم حفظتم الناموس أم ألنكم التصقتم باإلیمان؟ة عظیمةیقول: هل نلتم عطي
. Îأن هذا تحقق بسبب اإلیمان

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 خبرة إبراهیم .2
التبریر باإلیمان لیس خبرة جدیدة، فإنه حتى قبل الناموس كان إلبراهیم أب اآلباء ذات الخبرة. یؤكد القدیس بولس 

یقدم القدیس   باإلیمان ولیس حسب الجسد.هخبرة إبراهیم ألن له قدره العظیم عند الیهود، كما یترجى األمم أن ُیحسبوا أوالد
لقد  مبرًزا التناغم الكامل بین تعلیم العهد القدیم واإلنجیل. بولس البراهین على أن إنجیل الحریة یتفق مع وعود العهد القدیم،

 المسیحیة بالعهد القدیم، لذلك فهو یلفت اإلنتباه إلى األساس التعلیمي لعقیدته بخصوص تحرر ةأساء المتهودون فهم عالق
.  Ï المواعید والبركات التي ُأعطیت إلبراهیم قبل الناموس وقبل الختانةمظهًرا أنهم ورث األمم من الناموس الموسوي،

 أن إبراهیم حسب باًرا أمام اهللا ) بحسب التقلید الیهودي نفسه جاء في عظة مدراشیة ("مدراش" تعني تفسیًرا.أ
 .ةولیس بحفظ طقوس ناموسي]. 6[ باإلیمان

 المواعید. يأي أن یعیشوا باإلیمان، فیشاركوه ف  بالمنطق، یلیق بأوالد إبراهیم من الیهود أو األمم أن یتشبهوا به؛.ب
 اإلیمان تأتى باألمم إلى االلتصاق بإبراهیم أكثر من الیهود نسله ةأبناء إبراهیم الحقیقیون هم فقط الذین یتمثلون بإیمانه. فضیل

. Ðحسب الجسد. الذین یتكئون على اإلیمان بالمسیح یسوع لتبریرهم سوف یتباركون مع إبراهیم المؤمن

 إبراهیم باعتباره يیعلمنا الرسول بكمال خالل كلماته الواردة في رسالته إلى أهل غالطیة أن إیماننا كان مرموًزا إلیه ف 
... ]59 [ك (أب) إیماننا ونبًیا لهربطري

یعلن الرسول أن هذا الرجل لم یكن نبًیا لإلیمان فحسب، وٕانما كان أًبا لألمم الذین یؤمنون بیسوع المسیح، ألن 
إیمانه واحد مع إیماننا. 

 نحن أبناء إبراهیم بسبب تشابه اإلیمان والوعد بالمیراثÑ. 
القدیس إیریناؤس 

 نتبرر باإلیمان). ألنه أیة ( قد تبرر باإلیمان مع أنه كان غنًیا باألعمال، فباألولى نحن ةإن كان ذاك الذي كان قبل النعم
خسارة لحقت بإبراهیم بكونه لیس تحت الناموس؟ ال شيء؛ فإن إیمانه كان كفیًال للتمتع بالبرّ . 

  إذ اعتمدوا كثیًرا على أنهم من نسل إبراهیم، وخشوا من تخلیهم عن الناموس لئال یجعلهم غرباء عنه، لذلك حٌول بولس
 .  Òذلك إلى برهان ضدهم، ُمثبًتا أن اإلیمان على وجه الخصوص هو الذي یربطهم بإبراهیم

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

˺  In Galat., Chapter  3. 
˻  A New Catholic Commentary, p. 1178. 
˼  A New Catholic Commentary, p. 1178. 
Ò Adv. Haer. 4:21:1; 4:7:2. 
Ó In Galat., Chapter  3. 
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القدیس یوحنا  اعتاد المعلمون الكذبة أن یربكوا الغالطیین بقولهم إن الناموس جاء أوًال ثم اإلیمان. لهذا یقول .ج
كما یتضح في حالة إبراهیم الذي تبرر قبل استالم  اآلن یزیل هذا المفهوم بإظهار أن اإلیمان سبق الناموس، [:الذهبي الفم

 تبرر إبراهیم قبل وضع ناموس الختان بخمسة عشر عاًما. .]الناموس

. لو أن التبریر یتحقق بأعمال الناموس لبشر اهللا ]8[  بٌشر ُمعطى الناموس إبراهیم بأن األمم تتبرر باإلیمان.د
إبراهیم بإعطاء الناموس، ال بتقدیم بركة اإلیمان. 

  اهللا" نفسه الذي أعطى الناموس قد وضع أن یتبرر الوثنیون بقبولهم اإلیمان. لم یقل "أعلن" بل "بشر باإلنجیل" لیشیر أن"
الكرازة باإلنجیل تعنى الكرازة باألخبار  (األب (إبراهیم) كان مبتهًجا بأسلوب التبریر هذا وكان له رغبة عظیمة إلتمامه

 ).Îالسارة أو المبهجة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].14-10م [م یتحقق الخالص من لعنة الناموس خالل السید المسیح الذي فیه تحققت بركة إبراهي.ه

. لعنة الناموس 3
، ألنه یطالبنا أن نعمل به ُمفترًضا أن ة) أن الذین یسعون أن یتمموه هم تحت اللعن26:27(تث  یشهد الناموس ذاته

ننال البّر بذلك بینما في الواقع تقودنا هذه األعمال إلى الكبریاء عندما ُنتممها، وهذا هو جوهر الخطیة. 
). اللعنة هي حكم صادر ضد كل 10:3( ال یقدر الناموس أن یهب البّر بل یجلب موًتا على كل من ال یحفظونه

كاسٍر للناموس بینما تحل البركة على كل من یعیش بالنعمة. بمعنى آخر من یحسبون أنفسهم أبراًرا بسبب أعمال الناموس 
اآلن كیف ویسقطون في الكبریاء، ویصیرون تحت اللعنة، والذین یعجزون عن تحقیق كل أعماله هم أیًضا تحت اللعنة، 

ینتشلنا السید المسیح من هذه اللعنة؟ 
ال  ،]13[  ألجلناةیمكننا القول بأننا خالل الخطیة صرنا تحت اللعنة، بینما صار مخلصنا الذي بال خطیه لعن

، وهكذا احتضننا ونحن تحت اللعنة، وأنقذنا منها بنعمته. خلصنا المسیح ةبارتكابه خطیة ما، وٕانما بتعلیقه على خشب
 عن كل ة وتامةالمصلوب من اللعنة، إذ حقق في شخصه كل متطلبات الناموس بالكامل، وفي الوقت نفسه صنع كفارة كامل

 الجنس ةهكذا صار الناموس مرضًیا ال یطالب السید المسیح وال بقي ضد الناموس. البشریة بوجه عام)و( تعدیات الیهود
. Ïالبشري بشيء ماداموا متحدین معه بالمعمودیة

 أن ُتفتدى من اللعنة ةجا البشریة كانت في حة(تریفو الیهودي) أن العائل  معه في حوارالقدیس یوستینیقول 
إن ظهر الذین هم تحت الناموس أنهم تحت اللعنة لعدم مالحظتهم كل متطلباته، كم باألكثر تكون كل . [ الصلیبةبواسط

 الكل من ةمل لعنحراد لمسیحه أن يأ وُیغوون الشباب ویرتكبون جرائم أخرى؟ إن كان أب الكل قد ةالشعوب التي تمارس الوثني
 ةحسب مشیئ هكذا عالًما أنه یقیمه بعد صلبه وموته، فلماذا تجادلون بخصوصه هذا الذي خضع لألمم أجل كل البشریة،

 ]Ðاآلب وقبل اللعنة عوض أن تبكوا على أنفسكم؟

 ؛ ثم كیف ]11-10 [ها أنتم ترون كیف یبرهن أن الذین یلتصقون بالناموس هم تحت اللعنة، إذ یستحیل علیهم أن یتمموه
 …جاء اإلیمان یحمل قوة التبریر هذه

مادام الناموس عاجًزا تماًما عن أن یقود اإلنسان للبر، فاإلیمان هو العالج الفّعال الذي یجعل ما كان مستحیًال 
 )...3: 8 بالناموس ممكًنا (رو

Ï  In Galat., Chapter  3. 
Ð  A New Catholic Commentary, p. 1175. 
Ñ In Galat., Chapter  95. 
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علَّق على خشبة ومن یتعّدى يُ . إن كان َمْن "ملعوّن كل من ُعلِّق على خشبة"استبدل المسیح هذه اللعنة بلعنٍة أخرى، 
 كان من الضروري لذاك الذي یحرر من اللعنة أن یكون هو حًرا منها، إنما یتقبل لعنة هالناموس كالهما تحت اللعنة، وٕان

)، لذلك ُقِبل المسیح في نفسه هذه اللعنة األخرى. (خالل التعلیق على خشبة) لكي یحررنا من يأخرى (غیر لعنة التعد
على أنه لم یعمل ظلًما ولم یكن ". اآلخرین، بل اللعنة األخرى، لكي َینتزع اللعنة عن ي لعنة التعدحسيماللعنة... لم یأخذ ال

 .]Ïاسه خلصهم منهف إذ بموته خلص األموات من الموت، هكذا بحمله اللعنة في ن).9:53إش ( "في فمه غش
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ال )21: 5 كو 2( "ألنه جعل الذي لم یعرف خطیة، خطیة ألجلنا"و]، 13[ "قد صار لعنة ألجلناالمسیح "عند سماعنا ،
). 24: 2 بط 1 ؛4: 53 یته صار خطیة أو لعنة، إنما َحمل اللعنة التي علینا (إشلنفهم من هذا ببساطة أن المسیح بكُ 

 إنما قیل هذا ألنه أخذ على عاتقه اللعنة لحسابنا، هكذا صار جسًدا ال بتحوله إلى ،كما أن المسیح بذاته لم یصر لعنة 
جسد، إنما اتخذ جسًدا من أجلنا وصار إنساًنا. 

 إنه ُیرشد الیهود وأهل غالطیة أن یضعوا رجاءهم ال في الناموس بل في الرب ُمعطى الناموسÐ .
البابا أثناسیوس الرسولي 

 لحسابه بل لحسابنا... صار لعنة ألنه حمل لعناتنا صار خطیة ولعنة الÑ .
  أمبروسیوسالقدیس 

  كیف یمكن أن یكون خطیة ذاك الذي یحررنا من الخطیة؟ وكیف یمكنه أن یكون لعنة ذاك الذي یفدینا من لعنة الناموس؟
 الذي یجلب مجًدا. بالتواضع إلى هذه الدرجة، ولكي ُیشِكلنا نحن تواضعهحدث هذا لیمارس 

 صار آدم الجدید لیحتل مكان آدم األول، وبهذا فقط یجعل عصیاني ...ي لعنة من أجلي، هذا الذي حطم لعنتيُدع 
. Òعصیانه هو بكونه رأس الجسد كله

القدیس غریغوریوس النزینزي 

  فشفي عصیاننا؛ إذ بجلداته َشفي جراحاتنا 17: 8  (راجع مت"أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا"صار مطیًعا ذاك الذي ،(
بتدبیره لحسابنا؛ لم " لعنة" و"خطیة"وبموته طرد الموت العام الذي سیطر على كل البشریة. من أجلنا أطاع حتى صار 

. Ó إنما صار كذلك من أجل حبه لإلنسان،یكن هكذا بالطبیعة
سي نيالالقدیس غریغوریوس 

بالناموس صرنا تحت اللعنة، بینما بنعمة المسیح خلصنا منها. 
- 1: 20  منا (خرهللا)؛ أما الناموس فُیعلن عما یطلبه ا4 -3: 15  كو1النعمة عادًة ُتعِلن عما یفعله اهللا ألجلنا (

7.( 
 )، أما الناموس فیأمر 22-14: 6  ) ونتقدس ( رو23: 14 النعمة تهبنا حیاة وقوة لكي نطیع الوصیة ( یو

). 10: 2 ال سقطنا تحت الموت (یعإ) و25- 24: 6 بالطاعة والقداسة الكاملة (تث
). 37 : 22)، أما الناموس فغالًبا ما یأمرنا بحب اهللا (مت16: 3 النعمة غالًبا ما تكشف عن حب اهللا لنا ( یو

Ï  In Galat., Chapter  3. 
Ð  Four Discourses against the Arians, 2:47; Ep. 59 ad Epictetum, 8; De Synodis, 45. 
Ñ Of the Christian Faith, 5, 14, 178. 
ÒOration 37:1; The Fourth Theological Oration, 5. 
Ó Against Eunomius 2:11. 
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). 10 :3 )، بینما ُأعِلنت اللعنة ونحن تحت الناموس (غل4:3 لبالنعمة ُأعِلن لنا عن البركات اإللهیة (غ
). 3-1: 4 )، أما تحت الناموس فكنا عبیًد للخطیة (غل1: 5 النعمة تهبنا الحریة في المسیح (غل

).  56: 15  كو1)، أما الناموس فقوة الخطیة (16: 1 النعمة هي قوة اهللا (رو
). 24-12 :19  فیحرم اإلنسان من الحضرة اإللهیة (خرس)، أما النامو4بالنعمة نلنا البنوة لآلب (غل 

). 1: 10 ُتِعلن النعمة عن صورة الصالحات عینه، أما الناموس فله ظل الخیرات العتیدة (عب
 ).4: 26؛ 18: 22 (تك)14(بنسل إبراهیم (یسوع المسیح) تصیر البركة لألمم 

. الناموس لم یبطل الوعد إلبراهیم 4
أیها "بعد أن قدم براهین كثیرة تقوم على أساس التقلید الیهودي والكتاب المقدس استخدم الرسول مثًال بشرًیا، بقوله: 

م را. بمعنى آخر یجب احت]15 [" لیس أحد یبطل عهًدا قد تمكن ولو من إنسان أو یزید علیه، بحسب اإلنسان أقولاإلخوة
 عاًما، 430 حوالي فال ُیزاد أو ینقص شيء من شروطها، واآلن قد ُأقیم عهد مع إبراهیم قبل استالم الناموس ب،العهود البشریة

 بعد ذلك ُیساء إلى ) بل ذكر فیه اإلیمان. فإذا ما ُأضیف هذا الشرط (حفظ أعمال الناموس،لم ُیذكر فیه حفظ أعمال الناموس
 العهد اإللهي.

 إنما لیمهد لإلیمان. فإن كانت أعمال الناموس هي منبع الخالص ،ِلم الناموس بعد نوال وعد اهللا ال لیبطل الوعدتُ ِأس
ستالم الناموس. الما أخذ إبراهیم الوعد بالبركة بنسله وٕانما ب

  یدافع الرسول عن العهد اإللهياإلنسانيخالل رمز دیمومة العهد Ï .
 العالمة ترتلیان

 " 15[ " بحسب اإلنسان أقول لیس أحد یبطل عهًدا قد تمّكن ولو من إنسان أو یزید علیهاإلخوةأیها[. 
  ، وذلك لتوبیخهم في نفس الوقت..."إخوة" وها هو یدعوهم "أغبیاء"... لقد دعاهم قبًال "أیها اإلخوة: "هكذا یقول

. باألولى "یزید علیهـ "ن ُیغیره أو یزید علیه؟ هذا ما یعنیه بم بعده یأتيیقول: إن أقام إنسان عهًدا فهل یجرؤ َمن 
عندما ُیقیم اهللا عهًدا؛ ومع َمْن أقام عهًدا؟... أقام اهللا عهًدا مع إبراهیم، إذ وعده بأن تتبارك جمیع األمم في نسله، هذه البركة 

-16[ وعًدا أن تتبارك األمم في نسله، ونسله حسب الجسد هو المسیح إبراهیمها جانًبا... أخذ ب يال یمكن للناموس أن ُیلق
18[Ð .

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 عاًما. هذا الوعد السابق للناموس تحقق في یسوع، 430 ـأعطى اهللا وعده إلبراهیم ونسله قبل إعطائه الناموس ب

صیاغة (تفسیر) إعادة ، وهي )40: 12 التعلیق على خر(في  ي عاًما عن الترجوم الفلسطین430نسل إبراهیم. ذكر الرسول 
ام القدیس بولس. يللنص الكتابي الذي ُیتلى في الخدمات المقامة في المجمع أ

، بل ]16[إن إبراهیم نال وعًدا لیس فقط في المسیح، نسل إبراهیم الذي یبارك األمم : [القدیس أغسطینوسیقول 
. إن كان نسل إبراهیم ُیفهم عن المسیح وحده، فإنه ینطبق علینا نحن أیًضا، أي على ]28[وفي جسده، أي في كنیسة المسیح 

 .]Ñالمسیح بأكمله: الرأس والجسد، المسیح الواحد

. غایة الناموس 5
 م في سیاق البرهان الذي یقدمه القدیس بولس؛ حیث ل)فلماذا الناموس؟ (أثُیر السؤال الذي في افتتاحیة هذا القسم

Ï  Against Marcion, 5:4. 
Ð  In Galat., Chapter  3. 
Ñ Sermons on N.T. Lessons 94:5.  
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). یرفض القدیس بولس فهم الناموس بكونه مضاًدا لوعود 27-25: 7 ُیذكر بعد إال الجانب السلبي للناموس وأعماله (رو
اهللا، بل باألحرى یؤكد أن عمل الناموس هو تحدید الوضع القانوني لإلنسان أمام اهللا، وٕان كان عاجًزا عن تقدیم البّر أو تغییر 

عالقة اإلنسان باهللا. 
 المسیح. ویأتيسلطان حفظ أعمال الناموس الحرفیة كأداة فعالة في تحقیق خطة اهللا محدود حتى ُیعلن اإلیمان 

 " ٍألن الالهوت واحد ، ولكن اهللا واحد. ال انقسام بین األقانیم كما تعلمنا في اإلیمان (]20 ["وأما الوسیط فال یكون لواحد
 ). یصیر الرب وسیًطا مرة بین اهللا واإلنسان، فیربط اإلنسان بالالهوت به.في اآلب واالبن والروح القدس

 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص
؟ ]19[ما هو هدف الناموس الموسوي 

تظهر  السید المسیح قادر أن یخلص الخطاة، فال تقدر النعمة أن تبدأ عملها حتى ُیبرهن الناموس أننا مخطئون كما
عندئذ جاء ؛ ، كما في سجنٍ ]22 ["أن ُیغِلق على الكل تحت الخطیة"الرسالة إلى رومیة لكل واحٍد منا. یستطیع الناموس فقط 

 السید المسیح لیهبنا الحریة ویقدم لنا بّره.
الناموس روحي، لكنه ال یحمل قوة الخالص أو إمكانیة التبریر. غایته أن ُیظِهر للجنس البشري الساقط مدى فساد 
الطبیعة البشریة الخاطئة التي بال شفاء. یكشف لإلنسان عن خطیته وعماه واستخفافه باهللا وأنه ساقط تحت الغضب اإللهي. 

هكذا یقودنا الناموس إلى السید المسیح بإبرازه حاجتنا إلیه كمخلٍص وطبیٍب . 

  لم ُیْعَط الناموس لشفاء الضعفاء، وٕانما للكشف عن ضعفهم وٕاظهاره... لقد تسلموا الناموس الذي لم یستطیعوا أن یتمموه؛
رأوا إذ عرفوا أنهم في كرٍب، األمر الذي ما كانوا لیعرفوه لوال بلقد عرفوا داءهم، والتمسوا عون الطبیب، مشتاقین أن ي

 .Ïهم على تتمیم الناموس الذي تسملوهجزع
القدیس أغسطینوس 

. لهذا فالناموس یذل هذا الكبریاء ویطرحه خارًجا، ، ُیصیبه الكبریاء ویحتقر نعمة اهللايءطالما یظن اإلنسان أنه بر
 ویقود األطفال كما إلى المدرسة، ویتأكد من تركیز انتباههم، ،إنه معلم صالح عمله أن ُیقنع المتكبرین بالحاجة إلى إصالح

 فیقودهم في الشوارع لُیحِضرهم ،د األطفالهوعند الضرورة یؤدبهم، ویطمئن على سالمتهم سلوكًیا وجسدًیا. هذا المؤدب یتع
م مع الطفولة ءإلى المدرسة، ویدربهم على إیجاد متعة في قبول األخبار السارة (اإلنجیل) وخبرة الحیاة المسیحیة. عمله یتال

، الذي یمنحه القدرة على ضبط النفس )29-25: 3(حیث یدخل بالمؤمن من الطفولة إلى النضوج الروحي في المسیح 
وٕانكار الذات.  

. ستخدام إبرة حدیدیة (الناموس) أوًال، لیمد بعد ذلك خیط اإلنجیل الدائم والحب والسالم والفرحابُیصلح اهللا قلوبنا 
في السید المسیح تحققت كل مواعید اهللا. 

 حرى ألبن اهللا، ال بل باإیقول (بولس) إن الناموس كان مؤدبنا إلى المسیح یسوع... لم َیُعقهم الناموس قط عن اإلیمان ب
ال باإلیمان به، هذا الذي أخذ ِشبه جسد الخطیة، إحثهم على ذلك بقوله إنه ال خالص لإلنسان من جرح الخطیة القدیم 

. Ðت)، ومقیًما األموا14: 3 ؛ 32: 12ة االستشهاد، جاذًبا الكل إلیه (یوبوارتفع عن األرض على خش
  ایریناؤسالقدیس 

  ِهم، لعلهم یتوقون إلى ت لهم الناموس لیتحسسوا جراحايإذ لم یدرك الیهود خطایاهم، وبالتالي لم یشتاقوا إلى المغفرة؛ ُأعط
طبیب... 

رض المؤدب (الناموس) مع المعلم (السید المسیح)، بل یتعاون معه، ینطلق بالشاب الصغیر من كل ااآلن ال یتع

Ï  Sermons on N.T. Lessons 75:2. 
˻  Adv. Haer. 4:2:5. 
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 معلمه. ولكن عندما تتشكل عادات الشاب حینئذ یتركه ُمرشده كما یقول إرشاداترذیلة، وُیِعدُّه بكل رفق لكي یتقبل 
 الرسول.

 كان الناموس مرشدنا، وكنا نحن خاضعین؛ لم یكن عدًوا لنا بل كان عامًال مع النعمة في تعاون؛ ولكن إن ،إذن
هذا مضاًدا لنا، ألنه ُیقید أولئك الذین یجب أن یتقدموا في النعمة، ففي هذا بُدِفْعنا إلى أسفل بعد قبول النعمة یصیر 

 .Ïاتحطیم لخالصن
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إله العهدین واحد؛ في العهد القدیم أنبأنا عن المسیح الذي ظهر في العهد الجدید؛ الذي قادنا إلى مدرسة المسیح بواسطة
... إن سمعت أحد الهراطقة ینطق بالشر على الناموس أو األنبیاء، َأِجْبُه بصوت المخلص قائًال أن واألنبیاءالناموس 

 .Ð)17: 5 المسیح لم یأِت لینقض الناموس بل لیكمله (مت
القدیس كیرلس األورشلیمي 

 كلمات القدیس بولس أن الناموس الُمْعَطى للیهود كمرشٍد یتضمن اإلیمان بالمسیح یوضح القدیس أثناسیوسإذ یقرأ 
 ألنهم تمثلوا بالحرف ولم یخضعوا ،أنهم لم یفهموا ذلك وال استطاعوا التالُمس مع الحق الذي نقتنیه والكامن في الناموس

. Ñللروح
 [الحیاة الدینیة في العالم - في نظر القدیس بولس َمرَّت بثالث مراحل من أیام إبراهیم :Dom B. Orchardیقول 

 مؤسس جنس الیهود:
: خالل هذه الفترة كان التبریر یتحقق خالل اإلیمان بالمواعید، دون وجود ناموس  إلى موسىإبراهیمِمْن  .1

). 11: 17تك بالمعنى اإلیجابي (ما عدا الختان وحده الذي ُوِجد في العهد اإللهي مع إبراهیم –
: خاللها كان التبریر یتحقق خالل اإلیمان بالمواعید، مع االلتزام بحفظ الناموس الذي ِمْن موسى إلى المسیح .2

). الذي یبرر هو اإلیمان ال الناموستسلموه في سیناء بطریقة إیجابیة (
.] Ò: یتحقق التبریر بالمسیح وبحفظ اإلنجیل (وهو أسمى من أن یكون مجرد تجدید للتهود)منذ عهد المسیح .3

. أبناء باإلیمان 6
فما هو دور اإلیمان ]. 24 [مّهد الناموس الطریق لإلیمان، وكمرشٍد جاء بنا إلى السید المسیح حتى نتبرر باإلیمان

، (dikaiosune). التبریر Óح، فإننا جمیًعا أبناء اهللا باإلیمان بیسوع المسي]25[في حیاتنا؟ إیاه یقودنا إلى اإلنسان الكامل 
الذي یعني في نظر القدیس بولس عبوًرا من حالة العداوة مع اهللا كثمرة للخطیة األصلیة وِمْن الخطیة الفعلیة إلى البنوة التي 

). 6: 5  العامل بالمحبة (غلÔبها نقتني حیاة المسیح اإللهیة داخلنا، هي دائًما هبة اهللا المجانیة بمقتضى عطیة اإلیمان
 في وضع شرعي. جاء السید المسیح لیفتدینا حتى ال نظل "احتالل مركز االبن" كلمة قانونیة رومانیة تعني "التبني"

. )6: 4( "آبا اآلب"بعد عبیًدا تحت الناموس، وٕانما نملك كل امتیازات األبناء والورثة البالغین، فندعو اهللا 

  ح الرسول ضلعظمة اإلیمان! ها یو للعجب! انظر! یا . یا]26[ "ألنكم جمیًعا أبناء اهللا"، ]25[لم نعد بعد تحت مؤدب
ذلك تدریجًیا! قبًال أظهر أن اإلیمان یجعل منهم أبناًء إلبراهیم... اآلن یبرهن أنهم أبناء اهللا أیًضا... بعد ذلك إذ یقول أنه 

Ï  In Galat., Chapter  3.  
Ð  Catech. Lect. 4:33. 
Ñ Festival letters, 19:2. 
Ò A New Catholic Commentary., p. 1174. 
Ó A New Catholic Commentary., p. 1174. 
Ô A New Catholic Commentary., p. 1174. 
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... ما دام ]27[ "ألن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح "ألمر عظیم ومدهش یوضح كیفیة تبنیهم للَّه:
 .Ïالمسیح هو ابن اهللا وأنتم قد لبستموه، واقتنیتموه داخلكم، وتشكلتم على مثاله، صرتم أقرباء له واحًدا معه في طبیعته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  بن اهللا الوحید، یقول إن المسیح منحنا أن نصیر إخوة وشركاء إمع أن الكتاب المقدس یشهد بأن ربنا یسوع المسیح هو
. Ð ةمعه في المیراث، بهذا نلنا نوًعا من التبني خالل النعمة اإللهي

 "بالعبریة تطابق"آبا "Pater"  تتضمن فكرة الجنسین: (اإلسرائیلیون واألمم)، فإن "آبا اآلب"في الالتینیة... كما أن العبارة 
 .Ñ نفسها بمفردها تشیر إلى قطیع واحد یتكون من االثنین مًعا"أب"كلمة 

القدیس أغسطینوس 

البسوا المسیح 

  :ألن كلكم "ال تسمح لدنس أو غضن یدنس نقاوة ثوب الخلود، بل احفظ قداسه كل أعضائك، إذ تلبس المسیح؛ إذ ُیقال
. لتكن أعضاؤكم جمیًعا مقدسة فتكون كمرتدیة ثوًبا من القداسة )27: 3" (أف الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح

. Òوالنور
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 قد لبسنا المسیح بواسطة الماء والروح وٕان كنا لم ندرك مجدهÓ .
القدیس اسحق السریاني 

 إذ اعتمدتم في المسیح، ولبستم المسیح، تصیرون على شكل ابن اهللاÔ .
القدیس كیرلس األورشلیمي 

! واحد في المسیح
یظهر شمول اإلنجیل خالل اإلشارات إلى العماد بكونه نتیجة لعمل اإلیمان. فالمعمدون الجدد ال یلبسون المسیح 

)، وٕانما یصیرون أیًضا واحًدا معه، یشتركون في صلبه ویتمتعون بالحیاة الجدیدة معه 24:4، أف 4:13فحسب (رو 
) كما یربطهم أیًضا ببعضهم البعض، ألن جمیعهم 13:12 كو 1. مادام العماد یّوحد كل األشخاص مع المسیح ()20:2(

-11:2؛ أف 13-12:10). لجمیع المؤمنین رب بال تمییز بینهم (رو 15:14؛ 11:8 كو 1( "المسیح ألجلهم"إخوة مات 
. Õ)11:3؛ كو 22

، لیس عبد وال حر، يلیس یهودي وال یونان" فیه. هللا ونتحد كأعضاء مًعا كأبناء ]27[بالمعمودیة نلبس المسیح 
فإن ". نصیر كلنا واحًدا، لنا ذات المیراث الذي وعد به ابراهیم. ]28[ "لیس ذكر وال أنثى، ألنكم جمیًعا واحد في المسیح

. ]29 [" وحسب الموعد ورثةإبراهیمكنتم للمسیح فأنتم إًذا نسل 

 ) لكي 9: 8كو2هذا هو هدف السر العظیم من أجلنا. هذا هو غرض اهللا من أجلنا، هذا الذي صار إنساًنا وافتقر ،(

Ï  In Galat., Chapter  3. 
Ð  Sermons on New Testament Lessons 1: 28. 
Ñ The Harmony of the gospels, 3:4. 
Ò Ep. 292. 
Ó Hom. 64. 
Ô On the Mysteries, Lect. 1: 1. 
Õ Furnish, p. 291-292. 
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) فنصیر واحًدا في المسیح، 11: 3)، ویتجدد اإلنسان (كو48: 15كو1)، ونستعید صورته (11:8ُیْحیى أجسادنا (رو 
، عبد أو حر، ي أو سكیثيالذي یعمل بكمال في جمیعنا حتى إنه هو نفسه یكون حاضًرا، فال یكون ذكر أو أنثى، بربر

. Ïإنما تحمل ختم اهللا في أنفسنا، الذي به وله قد ُخِلْقنا وأخذنا صورته ومثاله لكي ُنْعرف بهذا وحده

القدیس غریغوریوس النزینزي 

هللا أفسدتها الخطیة ا: طبیعة ُخِلقْت على مثال يإن خلقة طبیعتنا لها معنى ثنائ: [النیسيالقدیس غریغوریوس یقول 
] .Ðنثى)أوجددها ربنا، وطبیعة تنقسم حسب تمایزنا (ذكر و

Ï  Panegyric on his brother S. Caesarius. 
Ð  On the making of man 7, 8. 
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 األصحاح الرابع

 أبناء وورثة
إذ قارن القدیس بولس بین نیر الناموس وٕادراك عمل اإلیمان بالسید المسیح یرفعنا إلى التمسك بالبنوة 

 األمر الذي لم یكن ممكًنا للناموس أن یقدمه. ،هللا
 .11-1. التمتع بنوال التبني  1
 .20-12. الحریة العملیة لألبناء  2
 .31-21. ابن الحرة وابن الجاریة  3

. التمتع بنوال التبني 1
 حسب العادات الفلسطینیة؛ حیث كان الوالد یعین في )7:4؛ 29:3غل ( في "وارث"ُاستخدمت كلمة 

 بعد وفاة األب أن یدیر شئون میراث اإلبن حتى یبلغ سن الرشد. لهذا ُیعتبر يبنه؛ وعلى الوصالوصیته وصًیا 
 ولو كان من أغنى األغنیاء. هكذا اإلنسان ،اإلبن أثناء مدة الوصایة في حكم العبد الذي لیس له حریة التصرف

البعید عن السید المسیح، الخاضع تحت الناموس ُیحسب قاصًرا، ینال میراثه في المستقبل. مثل هذا اإلنسان ال 
یفضل عن عبد، لیس بمقدوره أن یرث ما ُوعد به. هنا یتحاشى القدیس بولس وصف الناس خارج المسیح كعبید 

 للناموس.
 إذ ُولد من امرأة، حتى نصیر نحن - أبناء ،بًنا لإلنسانابن اهللا ایوضح القدیس بولس كیف صار 

 البشر - أبناء اللَّه.

  وحدها، أي من ]4" [مولوًدا من امرأة " ال مولوًدا من رجل وامرأة بل "أرسل اله. ابنه"یقول القدیس بولس 
. Ïعذراء... فإن ذاك الذي یجعل النفوس عذارى ُولد من عذراء

القدیس كیرلس األورشلیمي 
بنه إلتمام الوعد ا یقابل الزمن الذي حدده اآلب، معبًرا به عن تحقیق غایة إرسال اهللا ]4[ن" ملء الزما"

. نجد هنا أقوى تعبیر عن التجسد ورد في رسائل القدیس بولس إذ یورد العبارتین ]14-3[الذي أعطاه إلبراهیم 
نه یخلص أناًسا من أ السید المسیح: األولى يء، مؤكًدا غایتین لمج"مولوًدا تحت الناموس"، و"مولوًدا من امرأة"

. هللالعبودیة؛ والثانیة إنه ُیمكنهم من التمتع بالتبني كأبناء 
ي وعطیة الروح الذي به ن یربط الرسول بین التب)23، 17-14 :8( هنا كما في الرسالة إلى أهل رومیة

  اآلب ویتمتع بعربون كمال الوعد.اهللایستطیع اإلنسان أن یضع كمال ثقته في 

  هو فینا؛ أیًضا اهللا لیس أبانا بالطبیعة بل آب الكلمة الذي فینا وهو فیه وبسببه االبنلسنا أبناء بالطبیعة، إنما 
...  " اآلبأَبایا " :نصرخ

 نحن أیًضا. فمن ال یكون اإلبن في قلوبهم بالتأكید لن یقدروا أن یدعو أبانا الذي فینا یدعو أباه، ویجعله االبن 
 لهم. أًبا اهللا

  ...إننا أبناء وآلهة ألن الكلمة فینا، هكذا سنكون في االبن وفي اآلب، وسنحسب واحًدا في االبن وفي اآلب

˺  Catech. Lect. 12:31. 
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 روح الكلمة فینا یدعو أباه أبانا من خاللناÏ .
القدیس أثناسیوس الرسولي 

  إننا نحن الذین نصرخ، لكنا نصرخ فیه (في روح االبن)، إذ یسكب الحب في قلوبنا، الذي بدونه تصیر
. Ðالصرخات باطلة

 القدیس أغسطینوس
ة ي، أي باآلرامیة والیونانیة؛ وهو تعبیر لیتورجى؛ ربما كلمات افتتاح]6[ "!أَبا! اآلب"ُیدعى اللَّه هكذا 

كان یصلیها حدیثو العماد لتعبر عن تقربهم الجدید للَّه في المسیح. یستخدم الرسول اآلرامیة والیونانیة في وقٍت 
واحٍد لُیظهر أن اللَّه هو أب الیهود واألمم، وأن النعمة تعمل في حیاة األمم لنوال البنوة للَّه بواسطة المعمودیة 

دون حاجة إلى الختان. 
، وٕانما بقبولهم اإلیمان یلزمهم أن ینشغلوا ]8[كأبناء للَّه وورثة یلزمهم لیس فقط أن یتركوا عبادة األوثان 

ما یلیق بهم، في األمور الروحیة ال األمور الدنیا. ب
 یذكرهم الرسول بمركزهم القدیم كانوا عبیًدا، عبدوا األوثان، وأما اآلن فهم أبناء اللَّه. یلیق بهم أن .1

 .]9[ " ُعرفتم من اللَّهيوأما اآلن إذ عرفتم اللَّه بل بالحر"یتعرفوا على أبیهم ویتعرف هو علیهم. 
: ]8[إن البشریة قبلت اآللهة الباطلة كآباء لها ِعوض اآلب القدیس غریغوریوس أسقف نیصص یقول 

). ومع كونهم أبناء اللَّه ارتبطوا بمن ُیدعى 8:4[عصى البشر اللَّه وعبدوا من هم بالطبیعة لیسوا آلهة (انظر غل 
 ].Ñشریًرا باطالً 

 هو وصف للحیاة المسیحیة؛ فإن معرفة اللَّه التي یتحدث عنها القدیس بولس هنا "ُعرفتم من اللَّه"القول 
). نحن نعرف اللَّه أًبا لنا خالل اتحادنا مع 3-2 :8 كو 1تعني حبنا للَّه كاستجابة لمعرفتنا له، أي لحبه لنا (

من اللَّه بكوننا أبناءه المبررین.  ُنعرف االبن في استحقاقات دمه المخلص، وثبوتنا في هذا االتحاد. نحن

  اللَّه یعرف الذین هم له، بمعنى یعرفهم خالل أعمالهم الصالحة (في المسیح). إنه یقبلهم في شركة عمیقة
. Òمعه

القدیس باسیلیوس الكبیر 
فكیف ترجعون " ال في أعمال الناموس كعبید. ،یسألهم القدیس بولس أن ینشغلوا في حریة البنین. 2

أیًضا إلى األركان الضعیفة الفقیرة التي تریدون أن تستعبدوا لها من جدید؛ أتحفظون أیاًما وشهوًرا وأوقاًتا 
 هكذا یسحبهم اللَّه إلى نفسه، فكیف یعطونه ظهورهم منشغلین باألمور الحرفیة؟ ]10-9"[وسنین؟

أتحفظون "نحن ال نحفظ العید في حرفیة كحافظین أیاًما، عالمین أن الرسول یوبخ من یفعل هذا، قائالً : 
 إنما نحسب الیوم مكرًما بسبب العید وبسبب الرب نفسه. فنجتمع مًعا لكي نعبد اللَّه في كل مكان ونقدم "؟…أیاًما

ألن " بل عن الرب الذي من أجله نحفظ العید، قائالً : ، بولس ُیعلن ال عن أیامي اللَّه. فإن الطوباويصلوات ترض
 نقترب إلیه ونخدمه. "الكلمة"، حتى إذ نتأمل في أبدیة )7: 5 كو 1( " قد ُذبح ألجلنا،فصحنا هو المسیح

  ،ألن فصحنا "ال ُیحسب العید هكذا من أجل (حفظ) األیام بل من أجل الرب الذي تألم ألجلنا. نحن نحتفل به

˺  Four Discourses against the Arians, 2. 58, 59; 4:22;2:25; De Decretis, 31. 
Ð  Sermons on N.T. Lessons 21:29. 
Ñ Against Eunomius 2:8, 12:1. 
Ò Ep. 235:3. 
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إنه فصح "؛ فإنه حتى موسى عّلم إسرائیل أال یعتبروا العید انشغاًال باألیام بل بالرب، قائالً : "المسیح قد ُذبح
. Ï)11: 12 خر( "للرب

القدیس أثناسیوس الرسولي  
 إذ وّلوا ظهورهم للَّه فقدوا خالصهم، وقد حزن الرسول علیهم من أجل حبه لهم. أدرك أن تعبه الذي .3

. ]11[" أخاف علیكم أن أكون قد تعبت فیكم عبثًا"كلفه عرًقا وآالًما صار باطالً : 

 أكون قد تعبت فیكم لئال " :الحظوا حنو الرسول المترفق، فقد اهتزوا (إیمانا) وها هو یرتعب ویخاف... بقوله
  إلیهم باإلنذار مع التشجیع في رجاء صالح...ي یوح"عبثًا

. Ðإنني أخاف لكنني لست یائًسا من جهتكم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الحریة العملیة لألیناء 2
 من كل جوانبه، یقدم خبرة عملیة في حیاته كما "التبریر باإلیمان العامل بالمحبة"بعد معالجته موضوع 

 ، خاصة من جهة الحب المتبادل النابع عن إیمانهم الصادق.مفي حیاته
 من أجل الحریة الجدیدة التي ،وینسوا عبودیة الناموس ،یحذوا حْذَوه لقد أراد من الغالطیین أن .1

ینالونها في المسیح یسوع. فكما جحد القدیس بولس مزایا التهود من أجل الكرازة باإلنجیل لألمم، هكذا یسألهم 
 اآلن أن یجحدوا المزایا المزعومة التي للتعالیم الباطلة لیصیروا كما هو في المسیح.

 " 12" [ كونوا كما أنا، ألني أنا أیًضا كما أنتماإلخوةأتضرع إلیكم أیها[. 
هذا الحدیث موجه إلى تالمیذه الیهود، مقدًما نفسه مثاًال لهم لكي یحثهم على ترك عاداتهم القدیمة... 

، فإنني كنت مرة في ذات وضعكم الفكر  الملتهبة من جهة الناموس. لكنني ي، خاصة من جهة غیرتيتأّملوا فيَّ
بعد ذلك لم أخف من ترك الناموس ألنسحب من نظام هذه الحیاة. هذا ما تعرفونه جیًدا كیف كنت في عناٍد 

 متعصًبا للیهودیة، وكیف أنني بقوة أعظم تخلصت من هذا.
حسًنا قدم هذا األمر في النهایة، فإن كثیرین متى ُقِدمت لهم آالف األسباب والتبریرات یقتنعون باألكثر 

. Ñبمن كان في نفس وضعهم ویتمّسكون باألكثر بما یرونه قد تحّقق عملًیا في حیاة اآلخرین
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

لم " الكذبة، لكنهم ال یحملون له بغضة شخصیة، إذ یقول: اإلخوةأظهر لهم أنهم ُخدعوا بواسطة 
 .]12["  شیًئايتظلمون

  مذكًرا إیاهم بتعلیم ]12 ["أتضرع إلیكم أیها االخوة"الحظوا كیف یتحدث إلیهم مرة أخرى ملقًبا إیاهم بكرامة ،
النعمة... فبعدما قطع األمر معهم یسكب كالزیت تشجیعه لهم، مظهًرا أن كلماته لم تصدر عن بغضة أو 

"  شیًئايلم تظلمون "عداوة، مذكًرا إیاهم بالحب الذي أظهروه له، مازًجا تبریره لموقفه بمدیحهم له، لذا یقول 
]12[ .

 ولكنكم تعلمون أنى بضعف الجسد بشرتكم في األول؛ "

Ï  Festival Letters, 3:1; 6:2.  
Ð  In Galat., Chapter 4. 
Ñ In Galat., Chapter 4. 
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،  لم تزدروا بها وال كرهتموهاي التي في جسديوتجربت
. ]14-13[ " كالمسیح یسوعي،بل كمالك من اللَّه قبلتمون

 بل أظهرتم لي حنًوا عظیًما ال ُیعبر عنه؛ فمن ُیعامل هكذا یستحیل علیه ي،فبالنسبة لكم لیس فقط لم تظلمون 
  إذن ال یمكن أن تصدر عن إرادة شریرة؛ إنما تصدر عن حب واهتمام مفرط.يأن یتكلم بدافٍع شریرٍ . لغت

ألم یكن ذلك سخیًفا منهم أن یقبلوه كمالك اللَّه عندما كان ُمضطهًدا ومطروًدا، ویرفضوه عندما یلزمهم 
 Ïبما هو مناسب لهم (من تعلیم)؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  یظهر حیرته وتعجبه طالًبا أن یعرف منهم السبب في هذا التغیر، فیقول لهم: من هو )15:4،16غل (هنا 
أثمن من  إیاي، حاسبین يهذا الذي خدعكم وغیَّر موقفكم من جهتي؟ ألستم أنتم الذین أصغیتم إلّى وخدمتمون

 ي اهتمامكم، ِعوض أن تتخذوني تقدیًرا وتعیروني أن تزیدونيعیونكم؟ فماذا حدث؟... كان یجب علیكم بالحر
عدًوا لكم، ألني أخبركم بالحق، فإني ال أجد علة أخرى لمقاومتكم لي غیر هذه (توجیههم للحق وتحذیرهم من 

. Ðالكذبة)
القدیس یوحنا الذهبي الفم 
شهادته بأن الغالطیین أرادوا إن أمكن أن یعطوه عیونهم تشیر إلى عمق العاطفة (الحب) السابقة نحوه 

 تلمح إلى أن المرض الذي أصاب القدیس بولس كان ]15[واتساعهم بقبول إنجیله. یرى البعض أن العبارة 
 یین.طیصیب عینیه، لذا أرادوا أن یهبوه أعینهم ِعوض عینیه. أما اآلن فقد تغیرت العالقة بین الرسول والغال

ِضه بهم  . هذا الفكر "إلى أن یتصّور المسیح فیهم" تقدمه كأم لهم ]19[إشارة القدیس بولس إلى َتمخُّ
). 20:2(الخاص بالمیالد الجدید یقدم تغیًرا جذرًیا للكیان نفسه فال یعود یحیا اإلنسان بل المسیح یحیا فیه 

بعد إظهار الحب المتبادل بینه وبینهم، بكونهم أبناء اللَّه الحقیقیین الذین نالوا حریة وحًبا، یتحدث معهم 
عن رغبته الداخلیة أن یفتقدهم لیروا إلى أي مدى یحبهم كأٍب لهم یتألم بملء إرادته لیس فقط لكي یلدهم أبناء للَّه 

 بل ویعینهم في نموهم.

  یلمح إلى أن غیابه هو السبب فیما حدث، مع أن البركة الحقیقیة للتالمیذ هي تمسكهم )18في العبارة (هنا 
 باآلراء السلیمة لیس فقط في حضرة معلمهم بل وفي غیابه أیًضا...

 .]19[ "إلى أن یتصور المسیح فیكم"ُیشّبه نفسه بأٍم ترتعب من أجل أبنائها، 
 علیهم التي تلیق به كرسول!...حزنه انظروا محبته األبویة! تطلعوا إلى  

 وعجزه عن اإلحجام عنهم وكبت مشاعره. هذه هي طبیعة الحب، فإن الكلمات ال ]20 [لتهابهاالحظوا 
تكفي إنما یرید أن یكون حاضًرا بینهم، وهكذا - كما یقول - یود أن یغَّیر صوته، أي یغیره إلى مرثاة وسكب 
الدموع، محوًال كل شيء إلى حزن. فإنه لم یستطع أن یظهر دموعه أو صرخات حزنه بكتابته الرسالة، هذا ما 

. Ñضوره في وسطهمحألهب فیه الحنین إلى 

Ï  In Galat., Chapter 4. 
Ð  In Galat., Chapter 4. 
Ñ In Galat., Chapter 4. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 أما الحق فُمر، له وجه . "مفرح عدو" التملق دائًما غادر ومخادع ولین. حسًنا یصف الفالسفة المتملق بأنه
. Ïكئیب وجبین مجعد، ال یستسیغه الُمبكتون

القدیس جیروم  

. ابن الحرة وابن الجاریة 3

  (البطریرك) یعود (القدیس بولس) ثانیة إلى إبراهیم، ال على سبیل التكرار، وٕانما بسبب شهرة هذا األب
یین هم أبناء إبراهیم، اآلن یظهر أن أبناء هذا األب لیسوا طالعظیمة لدى الیهود... لقد سبق فأظهر أن الغال
ه وٕانما ؤ واآلخر ابن الحرة. لقد أظهر أنهم لیسوا مجرد أبنا،على مستوى واحد من الكرامة، واحد ابن الجاریة

P12F.أیًضا أبناء بمعنى أنهم مولودون أحراًرا وشرفاء. هكذا هي قوة اإلیمان

Ð
P

Ï  Against the Pelagians 1:26. 
2 In Galat., Chapter 4 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 إبراهیم ونسله
). 16: 13 تك(نسل طبیعي - یكون كتراب األرض (رمل البحار) – * 
. )29، 26: 3 ؛ غل17: 22 تك(نسل روحي - یكون كنجوم السماء – * 

: 16 إلى زوجتّي إبراهیم بطریقة رمزیة (تك  الرسول بولسعلى غرار النظام الحاخامي تطلع
). 21-1 :21 ؛15

 منذ "وعد" - وقد ُاستخدمت هذه الكلمة "وعد"كانت سارة حرة، ُولد ابنها اسحق خالل . 1
). أما هاجر فجاریة، ُولد ابنها حسب الجسد 18-16 ، 8:3،14(البدایة كإشارة إلى اإلنجیل 

 (الطبیعة).
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  كن حًرا، وتحرر من كل عبودیة مدمرة! إن لم تكن حًرا ال تستطیع أن تعمل ألجل المسیح؛ فإن هذا الملكوت
)، ال 15: 8 الذي في أورشلیم السماویة الحرة ال یتقبل أبناء العبودیة. أبناء األم الحرة هم أحرار (رو

 .Ï]23[ُیستعبدون للعالم في شيء 
األب یوحنا المتوحد 

 معرًفا الزوجتین بكونهما عهدین أو تدبیرین مختلفین، مفترًضا ي یمتد القدیس بولس بالفكر الرمز.2
عهًدا قدیًما واآلخر جدیًدا. ترمز سارة إلى النعمة، بینما هاجر إلى الناموس. 

 المولود من الحرة، بینما ابن الجاریة یرمز لعبودیة إبراهیم، ُرمز إلیه سرًیا بابن يللمسیحیة میالدها السام 
  .Ðالیهودّیة الناموسیة

  العالمة ترتلیان
 ترمز سارة إلى الكنیسة، بینما تمثل هاجر مجمع الیهود. .3
 بینما هاجر للحیاة حسب الجسد. ، كانت سارة رمًزا للحیاة بالروح.4
 تشیر سارة إلى أورشلیم السماویة، بیت المسیحیین وأمهم، إذ یفرحون في حریة اإلنجیل. وتشیر .5

هاجر إلى أورشلیم األرضیة. تقدم أورشلیم الجدیدة أكثر جًدا مما تقدمه أورشلیم القدیمة. تقدم الحریة أموًرا أعظم 
. Ñمما تقدمه العبودیة، وما یقدمه اإلنجیل أعظم مما یقدمه الناموس

 بینما لهاجر عبید. ، سارة لها أبناء أحرار وورثة.6
 البرد مع كونه البكر في لم ینعم إسماعیل ببركات االبن في بیت إبراهیم، بل ُترك خارًجا كما .7

  لذا نحن ورثة الوعد الروحي.يُدعفجسدًیا؛ أما اسحق 
[هنا ُینظر إلى اسحق كرمز للمسیحیین وٕاسماعیل كرمز للمتهودین]. 

، أن إسَمعیل كان یمزح مع اسحق، وقد جاء في التفسیر )9:21( لسفر التكوین العبري یقرر النص .8
 تحمل "یمزح، أو یداعب أو یضحك" أن الكلمة العبریة التي ترجمت Rabbah لسفر التكوین الذي لرابا يالحاخام

. وقد "أمسك إسَمعیل قوًسا وأسهًما وبدأ یضرب السهام نحو اسحق كمن یمزح"معنى ردیًئا. بحسب التقلید الیهودي 
استخدم القدیس بولس هذا التقلید لتطبیقه بخصوص خبرة الغالطیین مع المتهودین. 

  .ُولد اسحق لیس حسب نظام الطبیعة، وال بحسب ناموس الزواج، وال بقوة الجسد، ومع ذلك فهو بالحقیقة ابنه
 ،لقد صدر عن جسدین میتین، وعن رحم میت؛ فلم یكن الحبل به بواسطة الجسد، وال میالده حسب البذار

ألن الرحم كان میًتا بحكم السن والعقر، إنما كلمة اللَّه (الوعد اإللهي) شكلته. لم یكن األمر هكذا بخصوص 
الجاریة، فقد جاء االبن بحكم ناموس الطبیعة. ومع هذا فإن الذي لم ُیولد حسب الجسد كان أعظم كرامة من 

ذاك الذي ُولد حسب الجسد. 

  من هي هذه التي كانت قبًال عاقًرا ومستوحشة؟ واضح أنها كنیسة األمم، إذ كانت قبًال محرومة من معرفة
اهللا. من هي هذه التي لها زوج؟ واضح أنها مجمع الیهود. لكن أوالد العاقر صاروا أكثر من أوالدها، ألن 
 األخیرة ضمت أمة واحدة أما أبناء الكنیسة فمألوا مدن الیونانیین والبرابرة، واألرض والبحر وكل المسكونة.

Ï  Sebastian Brock: This Syriac Fathers on Prayer and Spritual Life, Michigan, 1987, p. 89. 
Ð  Against Marcion 5:4. 
ÑFurnish, p. 295. 
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الحظ كیف قدمت سارة بأعمالها (إنجاب اسحق) واألنبیاء بنبواتهم ما قد تحقق معنا (تمتع الكثیرین 
 الحظ كیف أن الذي دعاها إشعیاء عاقًرا برهن بولس أن لها أوالًدا كثیرین، األمر الذي حدث رمزًیا .بالبنوة للَّه)

 مع سارة، فمع كونها عاقًرا صارت أًما ألبناء كثیرین.
على أي األحوال هذا لم یكِف بولس، بل تتبع بدقة الطریقة التي بها صارت العاقر أًما، إذ جاء الرمز 

... لقد قصد بذلك الكنیسة ]28" [ فنظیر اسحق أوالد الموعداإلخوةوأما نحن أیها "مطابًقا للحق. لهذا أضاف 
. Ïالتي لم تعرف اللَّه، لكنها ما أن عرفته حتى فاقت المجمع الذي كان مثمًرا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

Ï . In Galat., Chapter 4. 
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 األصحاح الخامس

الحریة المسیحیة 
 األمر الذي لم یكن ممكًنا للناموس أن ،في األصحاح السابق حثنا القدیس بولس على التمسك بالبنوة هللا

 ، حتى ال ُیساء فهمها أو استخدامها.حریة البنینیقدمه. اآلن یوضح مفهوم 
 .12-1 خطورة الحرفیة على الحریة المسیحیة . 1
 .15-13. حریة الحب واالنحالل   2
.  26-16. الحریة والسلوك بالروح   3

 خطورة الحرفیة على الحریة المسیحیة. 1
هومه المتسع. فقبوله أساًسا ف- له م قرار اإلنسان بخصوص الختان - كعمٍل ناموسٍي ملزم للخالص

یعنى أن اإلنسان یضع نفسه تحت سلطان الناموس كله بثوبه الحرفي. فإن كانت الحریة المسیحیة هي إحدى 
، فإننا بالنعمة نتمتع بالتحرر )5-3: 4(ثمار الخالص بالنعمة، یدركها المؤمن في ربنا یسوع المسیح ومن خالله 

هذا ال یعني أن الحریة هي كسر للناموس أو تهاون في حفظ من نیر الناموس الموسوي في ثوبه الحرفي؛ 
الوصایا. 

)؛ بالنعمة 29: 1  بل هو حمل اهللا الذي یحمل خطایا العالم (یو،السید المسیح لیس برجل شرطة
، )7-1: 4( ویتقوى به ،بًنا یسكنه الروحا، بكونه )2:6(یصیر اإلنسان خاضًعا لناموس المسیح ومتمًما له بفرح 

. في ظل عهد النعمة الجدید یعمل الروح القدس يیحمل رغبة داخلیة وقوة لیظل حًیا، یمارس ناموس اهللا األخالق
). 16: 10  ویذعن لناموسه السلوكي (عب،في طبیعة المؤمن الجدیدة، فیجعله مریًدا أن یطیع إرادة اهللا

یدرك المؤمن أیًضا أنه سیدان على أعماله كإعداد للتمّتع بالسماء وعلیه أن یضع باستمرار في ذهنه أن 
: 12 حریته الحقیقیة قد جاءت به إلى الخضوع الكامل للسید المسیح، وأنه عبد له یلتزم بطاعته على الدوام (رو

نا بالمسیحي یكتشف أنه یتمتع بأعظم حریة حین یستعبد نفسه بالتمام لر). قد یبدو في هذا تناقض، لكن 1
 .Ïیسوع المسیح

، فاثبتوا إًذا في الحریة التي حررنا المسیح بها"
. ]1["ةوال ترتبكوا أیًضا بنیر عبودي

  !انظروا، كم من الطرق یقودهم بها بعیًدا عن خطأ التهود
: ُیظهر أنه غایة الحماقة أن یبتغى أولئك الذین صاروا أحراًرا بعد العبودیة العودة إلى العبودیة الً أو

ِعوض الحریة. 
ثانًیا: أنهم سیدانون على تجاهلهم مصدر النعم التي نالوها وجحودهم إیاه، باحتقارهم من یخلصهم 

من یستعبدهم. لوحبهم 
  ُیشیر إلى تذبذبهم..."اثبتوا"ثالثًا: بقوله 

1 Unger's Survey of the Bible, p. 290. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "2[ "إنه إن اختتنتم ال ینفعكم المسیح شیًئا[. 
 ...؛ تعبیر یقدمه من هو واثق فیما یؤكده]2[" ها أنا بولس أقول لكم"

من ُیختتن إنما یختتن ألجل خوفه من الناموس، ومن یخاف الناموس ال یثق في قوة النعمة، ومن ال 
 یثق ال یمكنه أن یتلقى نفًعا مما ال یثق فیه...

إن قال أحد إن في هذا تناقض، مثل هذا ال یؤمن بالمسیح وال بالناموس أیًضا بل یقف (مذبذًبا) بینهما، 
.... Ï بكلیهما، بالواحد واآلخر، لكنه ال یحصد شیًئاعالنتفاراغًبا في ا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أجزاء الناموس مرتبطة بعضها ببعض... فبالنسبة (للرسول) إذا ما وضعت على عاتقك جزًءا صغیًرا منه
 وتجلب على نفسك سلطانه الكامل علیك... فمثالً : الختان مرتبط بالذبیحة وحفظ األیام، ،تخضع للنیر كله

والذبیحة أیًضا مرتبطة بحفظ األیام والمكان وتتضمن تفاصیل خاصة بتطهیرات ال تنتهي تضم حشًدا كامًال 
من طقوس متنوعة... 

فإن اختتنت، لكن لیس في الیوم الثامن؛ أو كان في الیوم الثامن لكن دون تقدیم ذبیحة؛ أو ُقدمت 
الذبیحة لكن لیس في الموضع المحدد لها؛ أو كانت في الموضع المعین لها ولكن لیس حسب الطقوس؛ أو 
كانت حسب الطقوس لكنك لم تكن طاهًرا؛ أو كنت طاهًرا لكنك لم تتطهر حسب األحكام السلیمة، ُیحسب 

. Ð]3[" إنه ملتزم أن یعمل بكل الناموس"كل شيء لغًوا، لذلك یقول: 

  إن كان الناموس ضرورًیا، یكون هكذا ككٍل، ولیس في جزء منه؛ لیس في وصیة واحدة؛ وٕان كان ضرورًیا
 فلماذا ال ُتختتن أیًضا؟ وٕان اختتنت فلماذا ال ُتقدم ،ككل ینزع بّر اإلیمان شیًئا فشیًئا. إن كنت تحفظ السبت

 .Ñفظ ككل أو ال ُیحفظ ككلحذبائح؟ إن كان یجب حفظ الناموس فلي

   عندما یعود إنسان إلى الناموس العاجز عن أن یخلصه، یسقط ]4[في النهایة ُیعلن خطورة عقابهم الصارم .
 Ò كي یسنده والنعمة ترفضه؟ةمن النعمة، ماذا یتبقى له سوى الجزاء بال رحمة، فإن الناموس بال قو

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

هل باإلیمان نكسر الناموس؟ 
لسنا نكسر الناموس، وال حتى في طقوسه. فالذبائح على سبیل المثال فد تحققت في ذبیحة المسیح 

 روحًیا بطریقة كاملة في المعمودیة. والسبت یحفظ ققة الفریدة، المقدمة لحساب كل المؤمنین. والختان تحاتيالذ
روحًیا كل أیامنا َكَسْبٍت (راحة) في المسیح. 

  نحفظه على الدوام ولیس فقط في الیوم ي"عمل عبود"نحن نفهم أننا ال نزال ملتزمین بحفظ السبت من كل ،
. Óالسابع، خالل كل الزمن

1 In Galat., Chapter 5. 
Ð  In Galat., Chapter 5. 
Ñ In Galat., Chapter 5. 
Ò In Galat., Chapter 5. 
Ó An answer to the Jews. 4. 
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 العالمة ترتلیان

 "یقول إننا لسنا في حاجة إلى حفظ أي طقس ناموسي ]5[ "فإننا بالروح من اإلیمان نتوقع رجاء بره .
 .Ï(حرفي)؛ اإلیمان فیه الكفایة لنوال الروح، وبالروح ننال البّر مع منافع كثیرة وعظیمة
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

هنا یخص عدم قبول طقوس الناموس الحرفیة كالختان القدیس یوحنا الذهبي الفم واضح أن حدیث 
 الذي فیه "العامل بالمحبة"وحفظ السبت والذبائح الحیوانیة والتطهیرات كطریق الخالص، إنما الحاجة إلى اإلیمان 

 كما هو واضح من تكملة أحادیثه التي یوردها فیما بعد.  ،ایة مرتبًطا بالتوبة والعماد والمحبةفالك

؟ ]4[ »ما هو معنى: «السقوط من النعمة
ظ الناموس الموسوي ف أو یحي تعني إقصاء إنجیل النعمة الحق، عندما یتكل المؤمن على برِّه الذات.1

 في ثوبه الحرفي كمصدر الخالص والبرّ .

 فیحصد فساًدا أخالقًیا ِعوض ، بأن یزرع للجسد شهواته الجسدیة،عندما یستهین المؤمن بالنعمة. 2
 لذا یلیق بنا تكریم النعمة اإللهیة. ،ثمار الروح القدس

اإلیمان العامل بالمحبة 
المتبادلة ) المحبة(. ربما كان في ذهن القدیس بولس هنا ]6[اإلیمان بالمسیح المحرر العامل بالمحبة 
. Ð له، مطیًعا الوصیة كتعبیٍر عن الحبببین اهللا واإلنسان. حب اهللا یحرك اإلنسان فیستجي

  الحظ جرأته العظیمة في مواجهتهم، إذ یقول إن الذي لبس المسیح یلتزم أال یهتم بهذه األمور (حفظ الطقس
 ...]6[الناموس الحرفي) 
؟ إنه یصفعهم هنا بقوة، مظهًرا لهم أن هذا الخطأ قد زحف إلیهم ألن "العامل بالمحبة"ما هو معنى 

كأنه . اإلیمان لیس هو كل ما ُیطلب، إنما یجب أن یثبتوا في المحبة. محبة المسیح لم تتأصل في داخلهم
 وتتخلوا عن ذاك الذي خلصكم؛ ال تزدروا بمن ،؟ ال ترتدوا إلى العبودیةيیقول: أتحبون المسیح كما ینبغ

 منحكم الحریة.
. Ñلقد أراد بهذه الكلمات أیًضا أن یصحح مسار حیاتهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 وعن سلوك الدنسین الفاسدین...19: 2هذا اإلیمان یمیزنا عن إیمان الشیاطین ( یع ،( 
انزع اإلیمان یتبدد كل ما تعتقد به! انزع الحب، تتبدد كل أعمالك! فإن عمل اإلیمان أن تعتقد والمحبة 

أن تعمل! 

 13: 2 لیس الذین یسمعون الناموس هم أبرار عند اهللا، بل الذین یعملون بالناموس هم یتبررون (رو ،(
  " إلیهم!ء ناموسكم، وال شيء یسييسالم عظیم لمحب"، "اإلیمان العامل بالمحبة"

Ï  In Galat., Chapter 5. 
Ð  Furnish, p. 297. 
Ñ In Galat., Chapter 5. 
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 صد حب اهللا قلست أحثكم على اإلیمان بل على الحب. فإنكم ال تقدرون أن تقتنوا الحب بدون اإلیمان؛ أ
والقریب؛ إذ كیف یوجد دون اإلیمان؟ كیف یمكن إلنسان أن یحب اهللا ما لم یؤمن به؟ كیف یمكن للجاهل أن 

). یمكنك أن تؤمن بأن المسیح جاء دون أن تحبه، لكن 1: 53 یحب اهللا، الذي یقول في قلبه لیس إله (مز
 .Ïال یمكنك أن تحبه وأنت تقول بأنه لم یأِت !

القدیس أغسطینوس 

الطاعة في الحب 
ئوه نافرین ر الرسول لئال یكون قاياإلنجیلي، إذ خش" للحق" في الحب كطاعة ]12-7[ُوصفت الطاعة 

. Ðمنها

  لم یدعكم إلى مثل هذه التقلبات، لم یضع ناموًسا أن تتهودوا]،8[الذي دعاكم Ñ. 

 "بهذا یقول إن الخطأ الطفیف - إن لم یصحح - یكون (كالخمیرة ]7[ "خمیرة صغیرة تخمر العجین كله .
. Òالصغیرة التي تخمر العجین) قادًرا على قیادتكم إلى تهود كامل

 وأدرك  إنني أعرف تالمیذي، بدو كمن یقول: ي]10[ هنا  لهم،ه ضدهم بمدیحهفي كل موضع یربط شكوا
وألنكم  جزئیا ألن الرب ال یسمح بهالك شيء مهما كان تافًها،، لي رجاء عظیم (فیكم) استعدادكم لالستقامة.

إذ ال یمكننا  في نفس الوقت ینصحهم ان یجاهدوا من جانبهم، ترجعون هكذا إلى إصالح أنفسكم سریًعا.
التمتع بالمعونة من قبل اهللا ما لم نجاهد من جانبنا... 

 باللعنة مع التنبؤ ضد معلمیهم (الكذبة). الحظ هبنطقلیس فقط بكلمات التشجیع وٕانما  یحثهم(الرسول)
 ].Óمرون جسارة (وعنًفا)آمرین حتى ال یزداد المتآأنه لم یشر قط إلى أسماء هؤالء المت

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " 11[ " فإن كنت بعد أكرز بالختان، فلماذا ُأضطهد بعد ؟اإلخوة،وأما أنا أیها[Ô… 
ن هذا هو االتهام الوحید الذي یوجهه ضدي الذین هم من إإن كنت بعد أبشر بالختان، فلماذا ُأضطهد؟ 

أصل یهودي. لو أنني سمحت لهم بحفظ عادات آبائهم مع قبولهم اإلیمان لما َنصَب لي المؤمنون منهم 
 أنني لم أعق استخدام ممارساتهم. يّ وأیًضا غیر المؤمنین فخاًخا، متطلعین إل

؟ "لم أكرز به"یموثاوس؟ حًقا، لقد ختنه. فلماذا یقول: تماذا إًذا، ألم یكرز (الرسول) بالختان؟ ألم یختن 
 لم آمر الناس أن یؤمنوا به. ي، بمعنى إن"لم أكرز به" إنما قال: "إنني لم أقم بالختان" :الحظ ِدّقته، إذ لم یقل

كنت قد اختتنت لكنني ال أكرز به... وٕان إًذا ال تحسبوا هذا تأكیًدا لتعلیمكم، فإني 
یتكلم "، إنما قالوا إنه "هذا الرجل یعبد المصلوب: "عندما جاءوا باسطفانوس أمام المجمع، لم یقولوا
 هذا هو االتهام الذي وجهوه أیًضا ضد ).13: 6 أع( "كالًما تجدیًفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس

Ï  Sermons on N.T. Lessons 3:11; 31:1; 40:8.  
Ð  Furnish, p. 297. 
Ñ In Galat., Chapter 5. 
Ò In Galat., Chapter 5. 
Ó In Galat., Chapter 5. 
Ô In Galat., Chapter 5. 
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یسوع: إنه كسر الناموس. لذلك یقول بولس: لو سلمنا بالختان یهدأ النزاع القائم بینكم وال توجد عداوة 
للصلیب وتستمر كرازتنا... 

إنه یدعو (عدم الكرازة بالختان) عثرة الصلیب، ألنها ارتبطت بالتعلیم به؛ هذا ما أعثر الیهود أساًسا 
. Ïوعامتهم عن قبول الصلیب، أعنى الوصیة بهجر ممارسات آبائهم

 أغبیاء". في البدایة وجه االتهام ضد المخدوعین ودعاهم ]12 [الحظ هنا كیف یتحدث بمرارة ضد مخادعیهم" 
 مرة ومرات. اآلن إذ صحح مسارهم وأرشدهم بما فیه الكفایة تحول إلى المخادعین لهم...

إذ یلزمونهم على ترك وطنهم وحریتهم وعشیرتهم السماویة، لیتغربوا في ، "الذین یقلقونكم"حسًنا یقول: 
 .Ïهم من أورشلیم العلیا والحرة وألزموهم أن یجولوا كأسرى ومهاجرینوأرض أجنبیة؛ طرد

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. حریة الحب واالنحالل 2
تكمن الخطورة في أن یقود التحرر من الطقوس الناموسیة المؤمنین إلى المبالغة، هذه التي ال یمكننا 

 إذ یجب أال ،]15-13[ها إال بممارسة أعمال الحب المسیحي. إنجیل النعمة یحمینا ضد التسیب مناالحتماء 
 عن االلتزام. ولكن التخلينخلط بین الحریة واالنحالل. فالتحرر من الشرائع التي هي تحت الناموس ال تعني 

ِعوًضا عن ذلك، یدعونا إلى تحمل مسئولیات أعظم للحیاة تحت النعمة، فاإلنجیل یطالبنا بما هو أكثر ولیس ما 
هو أقل مما یطلبه الناموس، فإنه وٕان طالبنا فقط بالحب، لكنه لم یحدد مضمون هذا الطلب الواحد وحدوده 

. Ñمقدًما

 " 12[ "، غیر أنه ال ُتصّیروا الحریة فرصة للجسداإلخوةفإنكم إنما دعیتم للحریة أیها[ ...
انكسرت قیود الناموس، أقول هذا ال لیهبط مستوانا بل لیرتفع... 

 بل لكي بغیر الِنیر تتقدم سریًعا إلى ، ال لتثب وترفس،هكذا یقول بولس إن المسیح یرفع عنك النیر
بل بالمحبة اخدموا بعضكم "األمام، ُمظهًرا الكیفیة التي بها یتحقق هذا بسهولة؛ ما هي هذه الكیفیة؟ یقول: 

 ...]13[ "بعًضا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الحریة والسلوك بالروح  3
: ي إلى حریتنا باآلتءا نسينإن
 Òوعنف : إذ ُتمارس الحریة بال حب یحدث دمار مزدوج، شجار)15-13: 5( االفتقار إلى الحب .1

. ]14" [كل الناموس في كلمة واحدة َیكمل: تحب قریبك كنفسك"

: كما أن الحب هو المحتوى الالئق بالحریة، هكذا الروح هو البیئة ]16[ تجاهل السلوك بالروح .2
. نظن أن الحریة إنما تقودنا لنحیا كما یحلو لنا ونفعل ما یعجبنا، لكن Óالمناسبة لها؛ یهب الحریة قوة وٕارشاًدا

Ï  In Galat., Chapter 5. 
Ð  In Galat., Chapter 5. 
ÑFurnish, p. 298. 
Ò. Furnish, p. 298. 
5  Furnish, p.298. 
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 غایة الناموس الموسوي أن نالنعمة تقودنا لنحیا بفرٍح حسبما ُیسر اهللا، ونحب ما یحبه هو. یؤكد الرسول أ
لتزام البشري بقدسیٍة عملیة، الیجتذب اإلنسان إلى السید المسیح ألجل الخالص وحیاة القداسة العملیة. كما یقدم ا

. المنافسة )21-9: 5( "أعمال الجسد". لنا الخیار أن نسلك بقوة الروح أو نكمل ]16[" اسلكوا بالروح "قائالً : 
). 4: 8في حیاة اإلنسان قائمة بین شهوات الروح وشهوات الجسد (رو

  من أي خادم...تواضع كما یجب یمیل أن یصیر خادًما له بأكثر قریبهمن یحب  
عندما ُیرفع نیر الناموس عنهم ُیوضع نیر آخر حتى ال یثبون هنا وهناك؛ نیر الحب األقوى من النیر 
األول، ومع هذا فهو أخف وأعذب. ولكي یوضح الرسول كیف نطیعه أضاف: ألن كل الناموس في كلمة 

 ...]14[ "ریبك كنفسكقتحب ": واحدة یكمل
 .Ï"إن أردت أن تتممه ال تختتن، إذ ال یكمل الناموس بالختان بل بالحب"یقول: 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

منحنا السید المسیح الروح القدس لیحررنا من األعمال الشریرة، خاصة : ]26-16[ بالحیاة الدنسة .3
. دْع الروح القدس یقود حیاتك خالل الحریة، هذا الذي ثمره یقف ضد أعمال )21-19(الشهوات الجسدیة 

الجسد. هذا الثمر (في صیغة المفرد) هو الحصاد الكامل لبّر المسیح، یتجلى في حیاتنا وعالقتنا مع: 
: محبة، فرح، سالم. - اهللا

: طول أناة، لطف، صالح. - اآلخرین
: إیمان، وداعة، تعفف. - أنفسنا

) نصیر أحراًرا، نحمل ثمًرا من اهللا. هل ُنظهر هذا الثمر في حیاتنا؟ 15 إن عشنا في المسیح (یو

 "15" [ فانظروا لئال تفنوا بعضكم بعًضا ،فإن كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعًضا[... 
شهوة الغضب، واألكل عالمة ل اهذه هي لغة التفّهم والتحذیر ال اإلدانة... أن تنهشوا تعني إشباعً 

الوحشیة الضاریة في أقصى درجاتها... 
الخصام واالنشقاق یدمران ویهلكان حتى من یستخدمهما، ویأكالن كل شيء أكثر من العث... 

 فال تكملوا ،اسلكوا بالروح"یقول:  .الصحةإذ یتحدث عن علة المرض هكذا یورد العالج الذي یرد 
. یتهم البعض الرسول بأنه قّسم اإلنسان إلى جزئین... لكن األمر لیس هكذا، فإنه ]16" [شهوة الجسد

شهوة الجسد ضد شهوة "  تعبیر:هفلو كان یعني هذا فما معنى إضافة  "الجسد" الجسمبالتأكید لم یقصد بكلمة
لكنكم لستم في الجسد بل في "، مثل قوله: "جسًدا" لقد اعتاد أن یدعو اإلرادة الفاسدة ال الطبیعة ...؟"الروح
. .."الذین هم في الجسد ال یستطیعون أن یرضوا اهللا"، وأیًضا: )9-8: 8 رو( "الروح

، الكسل والالمباالة، هذا ما یعنیه هنا بالجسد، وهو لیس اتهاًما األرضيماذا إًذا یعني بالجسد؟ الفكر 
للجسم إنما هو اتهام ضد النفس الخاملة. الجسد أداة؛ ال یبغض أحد األداة أو یكرهها، لكن یبغض من 

 …مهاایسيء استخد
 ي، أعنىهما األخراحدإ یعني حالتین للعقل؛ یضاد "الجسد یشتهي ضد الروح"مه تعبیر افي استخد

 تضاد بین الفضیلة والرذیلة، ولیس تضاد بین النفس والجسم...
إنه ُیشیر إلى الصراع بین المبادئ الشریرة والمبادئ الصالحة؛ إلى اإلرادة أو عدم اإلرادة التي تخص 

1  In Galat., Chapter 5. 
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  حتى ال تُترك النفس مستمرة في شهواتها الشریرة..."وهذان یقاوم أحدهما اآلخر"النفس، لذلك یقول: 
من یبلغ مكاًنا رفیًعا سامًیا بدافع داخلي ال یحتاج إلى معلم، ومن كان فیلسوًفا ال یحتاج إلى عالم نحو؛ 

 …لماذا إًذا تنزلون بأنفسكم هكذا اآلن لتنصتوا إلى الناموس بعدما سلمتم أنفسكم للروح؟
 اآلن، یا من تتهم جسدك وتحسبه عدًوا وخصًما. لنقبل ما تؤكدونه بأن الزنا والعهارة یصدران عن يأجبن

الجسد، ولكن الكراهیة والشقاق والصراع والنزاع والبدع والسحر هذه إنما تنبع عن مجرد اختیار سلوكي 
حدث ته ال تنكن أن ننسبها للجسد؟ ها أنتم تالحظون أمفاسد. وهكذا بالنسبة لألخطاء األخرى أیًضا، كیف ي

(هذه الرذائل) عن الجسم بل عن أفكار أرضیة، تزحف على األرض... 
] 22[ "وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سالم..."

 بل باالختیار األخالقي الذي قد یكون فاسًدا أو غیر فاسد. مالحظ أن حدیثه ال یرتبط بكیان الجس
النفس التي تبلغ إلى السمو بواسطة الروح ال تحتاج إلى تذكیر الناموس لها. هنا أیًضا یرفض الناموس 

تماًما وبشدة، ال ألنه شریر، وٕانما ألنه أقل من الفلسفة (الحكمة) التي ُأعطیت بواسطة الروح... 
 …مهم، وٕاال كیف هم عائشون؟اإنه ال یعني أنهم دمروا أجس

 عون، أي لنكتِف بقوة الروح وال نطلب "لنسلك"" ...إن كنا نعیش بالروح فلنسلك أیًضا بحسب الروح"
. Ïالناموس

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یضع (الرسول) أمامنا هذا الصراع. ننشغل في هذا المعركة إن كنا في شهوات الجسد ضد الروح والروح ضد
. Ðالجسد

 في الجسد شيء ما یضاد الروح، ال یبقى ما قىعندما تنتهي هذه الحرب تتحول كل الشهوات إلى حب، وال یب 
. Ñُیروض أو ُیكبح جماحه أو ُیخضع إنما یسیر كل شيء بتناغم مع البّر وتتم إرادة اهللا في السماء واألرض

القدیس أغسطینوس 

كلمة « جسد »  
 ًنا اأحي )...14: 1 (یو ًنا تعني اإلنسان بكّلیتهاأحي في الكتاب المقدس بمعاٍن مختلفة: "جسد"تخدم كلمة ُتس

: 8ًنا ُتستخدم لتعبر عن الخطایا نفسها (رواأحي )...3 : 6 (تكيُتستخدم لتمثل اإلنسان الخاطئ الجسدان
هنا تستخدم الكلمة ببساطة لتعني اإلنسان  )...50: 15 كو 1( ًنا تمثل القرابة والصلة اأحي و)...9

 .Òالخاطئ
األب دانیال 

  امتزج بالخطیة یجد راحته في أعمال الجسد، أما روح اهللا فیجد راحته في ثمرهالذيالجسد Ó. 

Ï  In Galat., Chapter 5. 
Ð  Sermons on New Testament Lessons 78:6. 
Ñ Sermons 0n N.T. Lessons 6:8. 
Ò Sermons 0n N.T. Lessons 6:8 
Ó Hom. 48. 
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مار اسحق السریاني 

  في األشرار تملك الخطیة على نفوسهم حیث تستقر كما على عرشها الخاص بها في هذا الجسد المائت حیث
. Ï...)12: 6تطیع النفس (وتستجیب) للشهوات (رو 

العالمة أوریجینوس 

 الجسد وأعمال الجسد

  مادام الجسد7: 4 كو 2واٍن خزفیة (أطالما نحن مثقلون بهذا الجسد الضعیف، مادام لنا هذا الكنز في ،( 
. Ð ضد الروح والروح ضد الجسد، ال تتحقق لنا نصرة أكیدةیشتهى

القدیس جیروم  

  نؤمر أن "جسد"... بكلمة )50: 15 كو 1(ًما ال یقدران أن یرثا ملكوت اهللا د إن لحًما واإلخوةفأقول هذا أیها 
نتجنبه؛ ال تجنب المادة بل أعمال الجسد، لذلك فإنه باستخدام نفس الكلمة یتبرأ ملكوت اهللا من أعمال الجسد 
ال من كیانه؛ فإنه ال ُیدان الجسد الذي حدث فیه الشر... وضع الُسم هو جریمة، لكن الكأس الذي ُاستخدم ال 

. Ñذنب له. فالجسد هو إناء ألعمال الجسد بینما النفس هي التي تمزج السم كعمل شریر
العالمة ترتلیان 

طیع تجاهل دور الجسم مع النفس بكونهما یعمالن مًعا في غیر ثنائیة، في تصرفات اإلنسان تال نس
 الشریرة أو الصالحة.

جدیر بالذكر أن نالحظ الفرق بین الجسم والجسد؛ ألن الجسم هو خلقة صالحة وعطیة من قبل اهللا. إنه 
لیس إناء أو موضًعا مجرًدا للنفس، ألن الكائن البشري وحدة واحدة بال ثنائیة: جسد ونفس. أفكار اإلنسان وأقواله 

الن االجسد والنفس یعمالن معا ویتحمالن ذات المسئولیة وین وأعماله أو حتى مشاعره تخصه ككائٍن بشريٍ .
. Òمنوس- كانت لهم نظرة قدسیة للجسي ربما فیما عدا أوریج–. آباء اإلسكندریة مكافأة مشتركة

  ...نظام الجسد المتناغم یساعد على الفهم الذي یقود إلى صالح الطبیعة 
 Óمن یكرس نفسه للحیاة الصالحة وهو في الجسد، یدخل إلى حالة خلود

 السكندريالقدیس إكلیمنضس 

  ،لكي ما یتقدسا على ذات المستوى، (الروح القدس) یحث (المؤمن) على الدوام أن یجاهد جسًدا وروًحا
ویستحقا ان یرثا الحیاة األبدیة بالتساوي. 

 لیصیر االثنان واحًدا في النقاوة. هذا هو  یشعل (في النفس)غیرة إلدراك تطهیر كامل للنفس مع الجسدهإن 
هدف تعلیم الروح القدس وٕارشاده أن یطهرهما تماًما ویردهما إلى حالتهما األصلیة قبل السقوط، بتدمیر كل ما 

فیهما من نجاسات حلت بهما بسبب حسد الشیطان، حتى ال یوجد فیهما شيء مما للعدو. 

Ï  Comm. On Matt. Book 14:3. 
Ð  Ep. 22:4. 
Ñ Against Marcion, 5:10. 
Ò Our book "The Divine Providence", Alexandria 1990, p. 35.  
Stromata 4:4Ó  
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9 

  بهذه الطریقة یعتاد الجسد كله على كل صالح، خاضًعا لقوة الروح القدس، فیتغیر تدریجًیا، حتى أنه في
 .Ïالنهایة یشترك -إلى حد ما- في سمات الجسد الروحي الذي نتقبله في قیامة األبرار

 القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

 ثمر الروح

 ثمر...  لهیسمن لیس له المسیح ل 
. Ðال تتعجب مما یحدث بعد ذلك، عندما تقود المحبة الطریق

القدیس أغسطینوس 

  إرادة اهللا أال نستفید من النعمة التي حصلنا علیها؛ إنه یطالبنا أن نتألم (نجاهد) فیهبنا ثماره كما یقول لیست
 .Ñ]22[الطوباوي بولس 

السكندري القدیس أثناسیوس 

Ï  Epistle 1, Philokalia 16, 17, 20. 
Ð  Sermons on N.T. Lessons 39:1. 
Ñ Festival letters 6:5. 
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 األصحاح السادس

ي الحریة والحب العمل
). فإننا إذ نشترك في صلیبه 23-21 :9 كو 1قانون السید المسیح هو الحب، یعلنه عملًیا في صلیبه (

 . مملوءة حًبا هللا والناسُنصلب عن ذواتنا كما عن العالم، لنقدم حیاتنا مبذولة
  .5-1  في التعامل مع الضعفاء والتواضع اللطف.1
 .10-6. المثابرة الروحیة   2
 .16-11. االفتخار بالصلیب ال بأعمال الناموس 3
. 17 المصلوب   حمل سمات المسیح.4
 .18. الختام    5

  في التعامل مع الضعفاء والتواضع اللطف.1
 ، اإلخوةأیها "
، ن سبق إنسان فُأخذ في زلة ماإ

. ]1" [فأصلحوا أنتم الروحانیین مثل هذا
 هنا نالحظ اآلتي:

. "إخوة"* إذ یسألهم أن یكونوا ودعاء جًدا مع الضعفاء یدعوهم 
، بمعنى أنه إذا ما ُأخذ بعیًدا نخسره نحن مع أننا في "ُأخذ في زلة" بل "إنسان یرتكب زلة"* ال یقول: 

حاجة إلیه كعضو في نفس الجسد. 
 یجب علینا أن نهتم أن نكون أقویاء في اآلخرین؛ فإننا لكي نعین "أنتم األقویاء (الروحانیین)"* یقول: 

المسیح لئال نسقط نحن أنفسنا مع الضعفاء. 

 من أمر ما ال یقدر أن یحتمل أو یشفي من كان في هزاٍل؛ ياإلنسان الضعیف لن یسند ضعیًفا، ومن یعان 
أیها الطبیب اشِف " فیستطیع أن یقدم عالًجا للضعیف؛ لهذا قیل بحق: ،أما من كان غیر خاضٍع للضعف

. Ï)23: 4 لو( "نفسك
األب یوسف 

  :یجب علینا "بدء الحكمة الرقة واللطف اللذان ینبعان عن عظمة النفس واحتمال ضعفات البشر. لذلك یقول
 .Ð)1:15 رو( "نحن األقویاء أن نحتمل أضعاف الضعفاء

مار اسحق السریاني 

، مشیًرا بذلك أن ]1[" بروح الوداعة"بل  "بالوداعة": [لم یقل (الرسول): القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 .]Ñهذا مقبول لدى الروح (القدس)، فالقدرة على إصالح الغیر بروح الوداعة هو عطیة روحیة

. ]1" [ناظًرا إلى نفسك لئال ُتجرب أنت أیًضا"یقدم الرسول تعلیًال الستخدام الوداعة مع الغیر، بقوله 

1 Cassian, Conferences, 16:23. 
2 Hom. 51. 
3 In Galat., Chapter 6. 
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 األصحاح السادس

 "من االستحالة أال یكون لإلنسان سقطات، لذا یحثهم أال یفحصوا أخطاء ... ]2[ "احملوا بعضكم أثقال بعض
 یحتملون سقطاتهم حتى یحتملنا اآلخرون. وذلك كما في بناء بیت ما، ال تكون كل يالغیر بعنٍف، بل بالحر

الحجارة في وضع واحد، إنما یصلح حجًرا أن یكون في زاویة ولیس في األساس، وآخر یصلح لألساسات 
. Ïولیس للزاویة؛ هكذا بالنسبة لجسد الكنیسة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. ]3[" ألنه إن ظن أحد أنه شيء وهو لیس شیًئا فإنه یغش نفسه"تعاملنا مع الغیر:  في التواضع

 مظهًرا بهذا تفاهته. ،فمن یظن في نفسه أنه شيء فهو الشيء هنا أیًضا یتحدث عن االفتخار؛ 
. هنا یظهر (الرسول) أنه یجب أن نكون فاحصین لحیاتنا الخاصة ]4[ "ولكن لیمتحن كل واحٍد عمله"

 لكي نزن تصرفاتنا. على سبیل المثال، إذا صنعت عمًال صالًحا ضع في اعتبارك أال ،بدقٍة ال باستخفاف
یكون قد قمت به من أجل المجد الباطل أو ألجل منفعٍة خاصٍة أو بضمیٍر سيٍء أو بریاٍء، أو لدافع بشري 

آخر... 
. االفتخار جمود (للنفس)، فإن ]4[ "وحینئد یكون له الفخر من جهة نفسه فقط ال من جهة غیره"

... يأردت أن تفتخر ال تفتخر ضد قریبك كما فعل الفریس
لیة من جهة نفسه، وذلك بتذكره أخطائه ایعالج (الرسول) اإلنسان المتكبر حتى ال یعود ینشغل بأفكار ع

. Ð]5[الشخصیة، ضاغًطا على ضمیره بأنه یحمل خطایا بكونها حمًال ثقیًال 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. المثابرة الروحیة 2
. إن كنا نزرع للروح نحصد ثمًرا ]7[ "فإن الذي یزرعه اإلنسان إیاه یحصد أیًضا": ر الروحایضع بذ

. یلیق بنا أن نزرع بذار حیاتنا في تربة ]8-7[روحًیا؛ وٕان كنا نزرع للجسد (شهواتنا الخاطئة) نحصد ضعًفا 
الروح ال تربة الجسد. 

 العمل المسیحي لیس شراًء وبیًعا بل زراعة وحصاًدا، إذ یلیق بنا أن نزرع الكلمة الحیة.

 بل حسب ما نزرع. قد یكون لدینا قدر كبیر من البذار في ،ال یكون الحصاد حسب ما لدینا من معرفة
 كلمة يالذهن، لكن ما لم نزرعها في تربة مالئمة لن تأتي بثمر. ازرع بذار األفكار في الكالم والعمل، فستعط

اللَّه ثماًرا من ذات نوعها. 

 "من ]8" [ فمن الروح یحصد حیاة أبدیة، فمن الجسد یحصد فساًدا، ومن یزرع للروح،من یزرع لجسده ...
 يیزرع في الجسد عهارة وسكًرا وشهوة بال ضابط، یحصد ثمار هذه األمور. ما هي ثمارها؟ عقوبة وجزاء وخز

 مضادة لذلك تماًما. ي أما ثمار الروح فه...وهزء وتحطیم
 تنتظرك! هل بذرت االعتدال؟ تنتظرك الكرامة يتأمل، هل بذرت صدقات؟ كنوز السماء ومجد أبد

 .Ñوالمكافأة وتهلیل المالئكة وٕاكلیل من قبل الدیان

 ة حًبا نحو الجمیع، مرتفًعا بها إلى علٍو هكذا، موصًیا وءیجعل (الرسول) حدیثه عاًما، فاتًحا باب الغیرة الممل

1 In Galat., Chapter 6.  
2 In Galat., Chapter 6. 
3 In Galat., Chapter 6.  
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 األصحاح السادس

نا أن نظهر رحمة للیهود والیونانیین، بدرجات الئقة بحٍق، لكنه یلزمنا إظهار الرحمة (لجمیع البشریة). أي اإي
 حنو هو هذا؟...

.  Ïإنه یحررهم من ضیق األفق الذي للیهود
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. االفتخار بالصلیب ال بأعمال الناموس 3
 دلیل إخالصه العظیم من نحوهم. ففي رسائله األخرى كان ]11[یكتب القدیس بولس الرسالة كلها بیده 

). وٕان كان االتجاه العام لدى المفسرین المحدثین أن ما كتبه الرسول بیده هو 22: 16  وآخر یكتب (رويُیمل
الختام ابتداء من هذه النقطة. 

لقد لفت األنظار إلى األحرف الكبیرة (الید الكبرى) التي كتبها ربما بسبب مرض عینیه. في النصوص 
 لها ي في حیاة قدیس قبطوردت  إلى ید (حروف) كبیرة أو صغیرة؛ لكنه توجد عبارةةالیونانیة ال توجد إشار

 وبعد ستة )الید الصغرى (أنه كطفٍل صغیٍر تعلم أوالً   Symphroniusأهمیتها؛ فقد جاء عن القدیس سیمفرونس
- الید الكبرى أصعب من  ؛ هذا یفترض أنه في القبطیة -وهي مشابهة للیونانیة)الید الكبرى (أشهر تعلم
. Ðالصغرى

، ]12 [مهم أن یختتنوازا بإل"منظر حسن في الجسد" یكون للمؤمنین المعلمون الكذبة أن یشغل ما كان
. لم یفعلوا ذلك تكریًما للَّه، إنما من أجل االفتخار. هذا العمل ال یقوم على أساس ]14[ ِعوض افتخارهم بالصلیب

 إنما من أجل طموٍح بشرٍي؛ ذلك لكي یبهجوا غیر المؤمنین بقطع (ختان) المؤمنین، مفضلین مقاومة اللَّه ي،تقو
من أجل إرضاء الناس. 

 فحاشا لي أن افتخر ،وأما من جهتي"یتجاهل المعلمون الكذبة عظمة الصلیب في حین یقول الرسول: 
. ]14["  للعالمأنا و،الذي به قد ُصلب العالم لي، إال بصلیب ربنا یسوع المسیح

  ما هو افتخار الصلیب؟ أن المسیح من أجلي أخذ شكل عبد، (إذ صرت) عدًوا بال إحساس، نعم أحبني وُأسلم
 ...للعنة من أجلي. أي شيء أعظم من هذا؟

خجل من لطفه غیر المنطوق به؛ إنه لم یخجل من أن ُیصلب ألجلك، فهل تخجل أنت  نلیتنا إذن ال
من االعتراف بعنایته غیر المحدودة. كأن إنساًنا مسجوًنا لم یكن یخجل من ملكه، وٕاذ جاء الملك إلى السجن 
 ن أيبنفسه وحل قیوده صار یخجل من هذا التصرف. ألیس هذا هو قمة الجنون؟ ألن هذا الفعل كان یجب بالحر

. Ñیكون علة االفتخار
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ون الحیاة ومدیح الناس واألعوان والمجد ئ وٕانما یعني ش،یعني السماء وال األرضال ما یدعوه هنا بالعالم
والغنى وكل هذه األمور التي تبدو لإلنسان سامیة. أما بالنسبة لي فكل هذه األمور میتة... وأنا میت عنها، 

 ال أشتهیها، ألني أنا میت عنها. لیس ي، ألنها ماتت مرة بالنسبة لي وٕالى النهایة. إنني وال تغلبنيال تأسرن

1 In Galat., Chapter 6. 
2 A New Catholic Comm. p. 118. W. Till, Koptish Heiligen-une. Martyrerlegenden, Orientalia 
Christiana Analecta, 102, Roma, 1935, vol. 1, p. 57. 
3 In Galat., Chapter 6. 
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 .Ïشيء یمكن أن یكون مطوًبا أكثر من هذا الموت (عن هذه األمور)، فإن هذا هو أساس الحیاة المطّوبة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  :حاشا لي أن افتخر إال بصلیب "ذاك الذي هو قادر أن یجعل نفسه معروًفا بمعجزات كثیرة وعظیمة، یقول
. Ð)18: 1 كو 1 (راجع "قوة اللَّه للذین یخلصون". كما یقول ألهل كورنثوس أن كلمة الصلیب هي "المسیح

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 15: 2 إن كان أحد یخجل من صلیب المسیح، إنما یخجل من التدبیر الذي به ُتغلب هذه القوات (كو(Ñ.  
العالمة أوریجینوس 

 لقد …إنه لمدهش حًقا أن المولود أعمى ینال البصر في سلوام، لكن كیف یقاوم هذا أمام عمى العالم كله؟ 
 ،ن ُأمسكوا في الخطیةيقاد مجد الصلیب أولئك الذین كانوا عمیاًنا خالل الجهل إلى النور، وحّل رباطات الذ

 .Òوافتدى عالم البشریة كله

 القدیس كیرلس األورشلیمي

  وذلك بخصوص فضیلة ذاك الذي  )1: 2( آدم"ابن "لیتنا ننصت إلى التصریح الذي یعلنه حزقیال المدعو
 وأرش علیكم ماًء طاهًرا …وآخذكم من بین األمم"بحق هو ابن اإلنسان، أي اإلنسان المسیحي؛ إذ یقول: 

 لذلك )...26-24: 36( " وأعطیكم قلًبا جدیًدا وأجعل روًحا جدیًدا في داخلكم…فتطهرون من كل نجاستكم
)، وال نسلك بعتق 22: 4 )؛ ننزع اإلنسان القدیم (أف3: 14 فإن النشید الذي ننشده هو تسبحة جدیدة (رؤ

ال یعرفه أحد غیر "). هذا هو الحجر الجدید الذي ُكتب علیه اسم جدید 6: 7الحرف لكن في جدة الروح (رو
. Ó)17: 2 رؤ( "الذي یأخذه

القدیس جیروم 

 المصلوب  حمل سمات المسیح.4
 .]17[یسألهم الرسول أال یضایقه أحد، ألنه یحمل سمات ربنا یسوع المسیح 

حمل القدیس بولس في جسده عالمات عبودیة ربنا یسوع. یقول إنه یحملها ولم یقل إنه یمتلكها، إذ 
: يهذه السمات ه یشبه إنساًنا یعتز برایات النصر الملوكیة.

تعني وسًما أو عالمة خاصة بالعبید أو   Stigma فإن الكلمة الیونانیة ؛"هيلإ ينتمأ ين إن": الملكیة .1
 :6 كو 2الجند وذلك بحرق في الوجه أو في الجسد أو على الذراع. ربما ُیشیر هنا إلى عالمات آالمه الرسولیة (

). 29-23 :11 ؛10- 4
: إذ یعمل لصالح الغیر. التكریس .2
 بالسمات عالمات سوء معاملة الغالطیین له. ي ربما عن.3

على لسان الرسول: [إنني القدیس یوحنا الذهبي الفم تعلن هذه السمات عن إخالص الرسول. یقول 
 وأسمى من أیة لغة، إذ تنطق كما بصوت أعلى ، بهذه الجراحات التي هي أقوى من أیة براهیننفسيأدافع عن 

1 In Galat., Chapter 6. 
2 Against Eunomius 5:3. 
3 Comm on Matt., book 12:18. 
4 Catech. Lect. 13:1. 
5 Ep. 69:7. 
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من صوت بوق تجاه المقاومین، وضد القائلین إني مرائي في تعلیمي وٕانني أتكلم بما یرضي الناس. فإنه ال یرى 
إنسان ما جندًیا راجًعا من المعركة وقد غاص في الدم وبه آالف الجراحات، ثم یجرؤ فیتهمه بالجبن والخداع، 

 أحمل هذه ينأعلّي (مع   إلى أن الجندي یحمل في جسده عالمات بسالته، هكذا أنتم أیًضا إذ تحكمونًعامتطل
 ].Ïالعالمات)

. الختام 5
زالوا یضغطون على أهل غالطیة لكي یختتنوا، مع أنهم هم  للمرة األخیرة یكرر نقده للمتهودین الذین ما

أنفسهم فشلوا في إطاعة التوراة ككل. أما فخر القدیس بولس أو مجده فهو في الفداء المتحقق بآالم ربنا یسوع 
 الحرفي إذ تجددت خلقته. ي ُتقاس بمعاییر حفظ الناموس من الجانب الخارجيوموته. لقد رذل طریق الحیاة الت

مه آالسطوره األخیرة هي أشبه بعبارات رائعة خاصة بالتحیة. فقد ظهرت على جسده آثار تعبه و
. Ð، متوسًال إلى أهل غالطیة أال یضیفوا إلیه أتعاًبا جدیدة)25-23 :11 كو 2(الجسمانیة الخاصة بخدمته 

 " 18[ ". آمیناإلخوةنعمة ربنا یسوع المسیح مع روحكم أیها[ .
، مجتذًبا إیاهم من "مع روحكم" بل "معكم"بهذه الكلمة األخیرة یختم كل ما سبق، فإنه ال یقول 

 ومذكًرا إیاهم بما یتمتعون به من نعمة؛ وبهذا یستطیع أن یجنبهم كل ،الجسدیات، مستعرًضا إحسانات اللَّه
. Ñأخطاء المتهودین

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 

1 In Galat., Chapter 6.  
2 Collegeville Bible Comm., p. 1079. 
3 In Galat., Chapter 6.  
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