
1223

ساَلُة إَلى َغالِطيَّة الرِّ

ِمْن ُبولَُس الَِّذي ُهَو َرُسوٌل لا ِمَن النّاِس، َولا َتَعيََّن 1 
بِواِسَطِة اإنساٍن، َبْل ِمْن َيُسوَع الَمِسيِح، َوِمَن اهلِل 
خَوِة الَِّذيَن  آِب الَِّذي اأقاَمُه ِمَن الَموِت. 2َوِمْن كُلِّ الاإ الا

َمِعي، اإلَى الَكنائِِس الَِّتي ِفي ُمقاَطَعِة َغلاِطيََّة.
3لَِتُكْن لَُكْم نِعَمٌة َوَسلاٌم ِمَن اهلِل اأبِينا، َوِمَن الرَّبِّ 

َم نَفَسُه لَِكي َيرَفَع َعنّا  َيُسوَع الَمِسيِح. 4َفُهَو الَِّذي َقدَّ
نَِعيُش  الَِّذي  يِر  رِّ َرنا ِمْن َهذا العالَِم الشِّ َوُيَحرِّ َخطايانا، 
ِفيِه. َوَذلَِك بَِحَسِب اإراَدِة اهلِل اأبِينا. 5لَُه الَمجُد اإلَى اأَبِد 

آبِِديَن. اآِميْن. الا

ٌة واِحَدة ِبشاَرٌة َحِقيِقيَّ
6اإنِّي ُمنَدِهٌش لِاأنَُّكْم َتَتَخلُّوَن َسِريعاً َعِن اهلِل الَِّذي 

لُوَن اإلَى بِشاَرٍة اُأْخَرى.  َدعاكُْم بِِنْعَمِة الَمِسيِح، َوَتَتَحوَّ
7َمَع اأنَُّه لَيَس ُهناَك بِشاَرٌة اُأْخَرى، لَِكْن ُهناَك اأشخاٌص 

الَمِسيِح.  بِشاَرَة  ُهوا  ُيَشوِّ اأْن  َوُيحاِولُوَن  ُيربُِكونَُكْم، 
ماِء،  السَّ ِمَن  َملاٌك  اأْو  نَْحُن،  ِجْئنا  اإْن  َحتَّى  8َولَِكْن 

الَِّتي  الِبشاَرِة  َعِن  َتخَتِلُف  اُأْخَرى  بِِبشاَرٍة  ْرناكُْم  َوَبشَّ
َركُْم َملُعوناً. 9َوَكما قُْلنا  ْرناكُْم بِها، َفْلَيُكْن َمْن َبشَّ َبشَّ
َركُْم اأَحٌد بِِبشاَرٍة  آَن ثانَِيًة: اإْن َبشَّ سابِقاً، اأقُوُل لَُكُم الا

َتْخَتِلُف َعِن الَِّتي َقِبْلُتُموها، َفْلَيُكْن َملُعوناً.
10اأَتُظنُّوَن اأنَِّني اُأحاِوُل بَِكلامي َهذا اأْن اأرَبَح َتاأْيِيَد 

النّاِس اأْم َتاأْيِيَد اهلِل؟ اأْو َهْل اُأرِيُد اأْن اُأرِضَي النّاَس؟ لَو كُْنُت 
اُأرِيُد اأْن اُأرِضَي النّاَس، لَما كُْنُت خاِدماً لِلَمِسيِح.

ُسْلطاُن ُبوُلَس ِمَن اهلل
خَوُة، اُأِريُدكُْم اأْن َتعِرفُوا اأنَّ الِبشاَرَة الَِّتي  11اأيُّها الاإ

لَْم  12َفاأنا   . َبَشِريٍّ َمْصَدٍر  ِمْن  لَيَسْت  بِها  ْرتُُكْم  َبشَّ

َولَِكنَّ  اإنساٌن،  اإيّاها  ُيَعلِّْمِني  َولَْم  اإنساٍن،  ِمْن  اآُخْذها 
َيُسوَع الَمِسيَح َكَشَفها لِي.

13َقْد َسِمْعُتْم َعْن ِسيَرِة َحياتِي الّسابَِقِة ِعنَدما كُْنُت 

َيُهوِديّاً. َوَتعَلُموَن بِاأنِّي اأَساأُْت اإلَى َكِنيَسِة اهلِل بَِقْسَوٍة، 
كُلِّ  َعَلى  قاً  ُمَتَفوِّ كُْنُت  14َوَقْد  َرها.  اُأَدمِّ اأْن  َوحاَولُْت 
ِّي كُْنُت اأكَثَر  أن َمْن كانوا ِفي ِمثِل ُعْمِري ِمَن الَيُهوِد، لِا

آباِء. اإخلاصاً ِمْنُهْم لَِتقالِيِد الا
15لَِكنَّ اهلَل اختاَرنِي َقبَل اأْن اُأولََد، َوَدعانِي بِالنِّعَمِة 

َر  َر اأْن ُيعِلَن لِي اْبَنُه، لَِكي اُأَبشِّ اإلَى ِخْدَمِتِه. 16َولَّما َقرَّ
اأذَهْب  17َولَْم  اإنساناً،  اأسَتِشْر  لَْم  الَيُهوِد،  َغيِر  َبيَن  بِِه 
ُأقابَِل الرُُّسَل الَِّذيَن كانُوا َقبِلي، َبْل  اإلَى َمديَنِة الُقْدِس لِا

َذَهْبُت َفوراً اإلَى اأْرِض الَعَرِب، ثُمَّ ُعْدُت اإلَى ِدَمْشَق.
أَتَعرََّف  18َوَبْعَد َثلاِث َسَنواٍت، َذَهْبُت اإلَى الُقْدِس لِا

بُِبطُرَس، َواأَقْمُت ِعنَدُه اُأسُبوَعيِن. 19َولَْم اأَر َرُسولاً اآَخَر 
اأنِّي لا  . 20َيْشَهُد اهلُل َعَلى  ِسَوى َيعُقوَب اأِخي الرَّبِّ
اأكِذُب ِفيما اأكُتُبُه. 21َبْعَد َذلَِك ِجْئُت اإلَى بِلاِد ُسوِريََّة 

َوِكيِليِكيََّة.
الواِقَعِة  الَمسيِح  َكنائِِس  لََدى  َمعُروفاً  اأكُْن  22َولَْم 

النّاَس  َيْسَمُعوَن  كانُوا  23لَِكنَُّهْم  الَيُهوِديَِّة.  اإقليِم  ِفي 
آَن  ُر الا َيُقولُوَن: »اإنَّ الَِّذي كاَن ُيِسيُئ اإلَينا سابِقاً، ُيَبشِّ
ُدوَن  َرُه!« 24َفكانُوا ُيَمجِّ يماِن الَِّذي حاَوَل اأْن ُيَدمِّ بِالاإ

اهلَل بَِسَبِبي.

بوَن ِبُبوُلس ُسِل ُيَرحِّ باِقي الرُّ

ثانَِيًة 2  الُقْدِس  اإلَى  ُعْدُت  َسَنٍة،  َعْشَرَة  اأرَبَع  َبْعَد 
تِيُطَس.  اْصَطَحْبُت  َوَكَذلَِك  َبْرنابا،  َوَمِعي 
 ، لِقاٍء خاصٍّ َوِفي  اهلِل.  ِمَن  اإعلاٍن  َعَلى  بِناًء  2ُعْدُت 
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الَِّتي  الِبشاَرِة  َمْضموَن  ُهناَك  الباِرِزيَن  للقاَدِة  َشَرْحُت 
ُر بِها َبيَن َغيِر الَيُهوِد، َحتَّى لا َتُكوَن ُجُهوِدي ِفي  اُأَبشِّ

الماِضي اأَو الحاِضِر بِلا فائَِدٍة.
، لَْم  3َوَحتَّى تِيُطَس الَِّذي كاَن َمِعي، َوُهَو ُيونانِيٌّ

ُيجِبْرُه اأَحٌد َعَلى اأْن ُيخَتَن. 4َوَقْد اُأثِيَر َهذا الَموُضوُع 
َبيَننا  َتَسلَّلوا  اإْخَوٌة،  اأنَُّهْم  ُعوَن  َيدَّ اأشخاٍص  بَِسَبِب 
ِفي  لَنا  الَِّتي  يَِّة  الُحرِّ ِمَن  َوَيحِرمونا  َعَلينا،  ُسوا  لَِيَتَجسَّ
لَْم  5لَِكنَّنا  اسِتعباِدنا.  ِمِن  َفَيَتَمكَُّنوا  َيُسوَع،  الَمِسيِح 
نَخَضْع لَُهْم َولا لَِلحَظٍة واِحَدٍة، لَِكي نُحاِفَظ لَُكْم َعَلى 

َثباِت الِبشاَرِة الَحِقيِقيَِّة.
لا  لَِكْن  باِرِزيَن!  ُيعَتَبُروَن  اأشخاٌص  َهُؤلاِء  6َوِمْن 

َفَلْم  اهلِل،  اأماَم  النّاِس ُمَتساُووَن  أنَّ كُلَّ  لِا َفْرَق ِعنِدي، 
َيِزْد اُأولَِئَك َشيئاً َعَلى ِرسالَِتي. 7َبْل َعَلى الَعْكِس، َفَقْد 
أنُشَرها َبيَن َغيِر الَيُهوِد،  َراَأْوا اأنِّي ُمْؤَتَمٌن َعَلى الِبشاَرِة لِا
َكما اأنَّ ُبْطُرَس ُمْؤَتَمٌن َعَلى نَْشِرها َبيَن الَيُهوِد. 8َفاهلُل 
َرُسولاً  ُهَو َجَعَلني  لِلَيُهوِد،  َرُسولاً  الَِّذي َجَعَل ُبطُرَس 

لَِغيِر الَيُهوِد.
9َوَبْعَد اأْن اأدَرَك اأْعِمَدُة الَكنيَسِة الباِرِزيَن: َيعُقوُب 

َوُبطُرُس َوُيوَحنّا، النِّعَمَة الَِّتي اأعطانِي اإيّاها اهلُل، َوَضُعوا 
اأيِدَيُهْم َعَليَّ َوَعَلى َبْرنابا لَِكي نَْذَهَب اإلَى َغيِر الَيُهوِد، 
َبيَنما َيْذَهُبوَن ُهْم اإلَى الَيُهوِد 10َعَلى اأْن نََتَذكََّر فَُقراَءُهْم. 

َوَقْد كُْنُت َحِريصاً َعَلى َذلَِك.

ُبوُلُس ُيواِجُه ُبطُرس
11َولَِكْن ِعنَدما جاَء ُبطُرُس اإلَى اأنْطاِكَيَة، َواَجْهُتُه 

َُّه كاَن ُمخِطئاً. 12َفَقبَل ُوُصوِل َبعِض الرِّجاِل  أن ُمباَشَرًة لِا
ِمْن َطَرِف َيعُقوَب، كاَن ُبطُرُس َياأْكُُل َمَع َغيِر الَيُهوِد. 
َُّه كاَن  أن َولَِكْن ِعنَدما َوَصلُوا، انَسَحَب َوَعَزَل نَفَسُه، لِا
خائِفاً ِمَن الَيُهوِد. 13َوانَضمَّ اإلَيِه َبِقيَُّة الَيُهوِد اأيضاً ِفي 
ِريائِِه، َحتَّى اإنَّ َبْرنابا انقاَد اإلَى ِريائِِهْم. 14َوِعنَدما َراأيُت 
اأنَُّهْم لَْم َيُكونُوا َيسلُُكوَن َكما َيليُق بِالِبشاَرِة الَحِقيِقيَِّة، 
قُْلُت لُِبطُرَس اأماَم الَجِميِع: »اإْن كُْنَت، َواأنَت َيُهوِديُّ 
الاأصَل، َتِعيُش َكَغيِر الَيُهوِد، َفَكيَف تُجِبُر َغيَر الَيُهوِد 

َعَلى اأْن َيتَِّبُعوا التَّقالِيَد الَيُهوِديََّة؟«
الاُأخَرى  ُأَمِم  الا ِمَن  َولَْسنا  َيُهوداً،  ُولِْدنا  15نَحُن 

ُر اأماَم اهلِل  نساَن لا َيَتَبرَّ الخاِطَئِة. 16َولَِكنَّنا نَعَلُم اأنَّ الاإ
يماِن بَِيُسوَع الَمِسيِح. َولَِهذا  ِريَعِة، َبْل بِالاإ بِِحفِظِه للشَّ
يماِن ِفي  َر اأماَم اهلِل بِالاإ اآَمنّا بِالَمِسيِح َيُسوَع لَِكي نََتَبرَّ
اأَحَد  لا  َُّه  أن لِا ِريَعِة.  لِلشَّ ِحْفِظنا  بَِسَبِب  َولَيَس  الَمِسيِح 

ِريَعِة. ُر بِِحفِظ الشَّ َيَتَبرَّ
17َفِبما اأنَّنا نَطلُُب اأْن نََتَبرََّر في الَمِسيِح، َيَتَبيَُّن اأنَّنا 

ُأَمِم. َفَهْل َيعِني َهذا  نَحُن الَيهوَد ُخطاٌة اأيضاً َكَبِقيَِّة الا
اأنَّ الَمَسيَح قاَدنا اإلَى الَخِطيَِّة؟ بِالطَّْبِع لا! 18لَِكْن اإْن 
ِحيَنِئٍذ  اأكُوُن  َهَدْمُتُه سابِقاً،  الَِّذي  التَّعِليِم  بِناَء  اأَعْدُت 
ِريَعُة، َقْد ِمتُّ بِالنِّْسَبِة  َّني، بَِحَسِب الشَّ أن ُمْخِطئاً. 19لا
20َفاأحيا  ُصِلْبُت،  الَمِسيِح  َمَع  هلِل.  أحيا  لِا ِريَعِة،  لِلشَّ
. َفالَحياُة الَِّتي  َبْعَد َذلَِك، لا اأنا، َبِل الَمِسيُح َيحيا ِفيَّ
يماِن باْبِن  آَن ِفي ِجْسمي َهذا، اأِعيُشها بِالاإ اأِعيُشها الا
َم نَفَسُه َبَدلاً ِمنِّي. 21َواأنا لا اأرفُُض  اهلِل الَِّذي اأَحبَِّني َوَقدَّ
ِريَعِة،  بِالشَّ َُّه اإْن كاَن التَّبِريُر ُمْمِكناً  أن نِعَمَة اهلِل َهِذِه، لِا

َفاإنَّ َموَت الَمِسيِح بِلا فائَِدٍة!

ريَعة ِباإليماِن ال ِبالشَّ

َسَحَركُْم 3  الَِّذي  َمِن  أغِبياُء،  الا الَغلاِطيُّوَن  اأيُّها 
؟ اأنُْتْم يا َمِن ارَتَسَم  لَِكي َتَتَوقَُّفوا َعْن طاَعِة الَحقِّ
َيُسوُع الَمِسيُح ِفي اأْذهانُِكْم َكما لَو اأنَُّه َمصلُوٌب اأماَم 
اأعُيِنُكْم! 2اأِريُد اأْن اأعِرَف ِمْنُكْم َشيئاً واِحداً َفَقط: َهْل 
ِريَعِة اأْم بَِسَبِب َسماِع  اأَخْذتُِم الرُّوَح بَِسَبِب التََّقيُِّد بِالشَّ
يماِن بِها؟ 3اأِلَِهذا الَحدِّ اأنُتْم اأغِبياُء؟ اأَبعَدما  الِبشاَرِة َوالاإ
الَبَشِريَِّة؟  بُِجُهوِدكُُم  آَن  الا لُوَن  تَُكمِّ بِالرُّوِح،  اْبَتَداأْتُْم 
ُأُموِر ُدوَن فائَِدٍة؟ اأرُجو اأْن لا  4َفَهِل اخَتَبْرتُْم كُلَّ َهِذِه الا

أْمُر َكَذلَِك. 5َفَهْل ُيعِطيُكُم اهلُل الرُّوَح، َوَيصَنُع  َيُكوَن الا
َسِمْعُتُم  لِاأنَُّكْم  اأْم  ِريَعِة،  الشَّ بَِسَبِب  َبيَنُكْم  الُمعِجزاِت 

الِبشاَرَة َواآَمْنُتْم بِها؟
اإْبراِهيُم  »اآَمَن  اإْبراِهيَم:  َعْن  َمكُتوٌب  ُهَو  6َفَكما 

بِاهلِل، َفاعَتَبَرُه اهلُل باّراً بَِسَبِب اإيمانِِه.« أ 7َكَذلَِك َينَبِغي 
اإْبراِهيَم.  اأبناُء  ِفعلاً  ُهْم  ُيْؤِمُنوَن  الَِّذيَن  اأنَّ  َتعَلُموا  اأْن 
ُأَمِم  الا كُلَّ  من  النّاَس  ُر  َسُيَبرِّ اهلَل  بِاأنَّ  َتَنبَّاأ  8َفالِكتاُب 

أ 6:3 آمن . . . إيمانه. من كتاب التكوين 6:15.
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ْبراِهيَم ُمسَبقاً  بَِسَبِب اإيمانِِهْم، َوَقْد اأعَلَن َهِذِه الِبشاَرَة لاإ
ُأَمِم.« أ 9َفُهُؤلاِء  ِعنَدما قاَل لَُه: »بَِك َسَتَتباَرُك كُلُّ الا

الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ُهْم ُمباَركُوَن َمَع اإْبراِهيَم الَِّذي اآَمَن.
َفُهْم  ِريَعِة  الشَّ اأعماِل  َعَلى  َيَتِكلُوَن  الَّذيَن  10اأّما 

َُّه َمكُتوٌب: »َملُعوٌن كُلُّ َمْن لا َيلَتِزُم  أن َتحَت اللَّْعَنِة، لِا
ِريَعِة.« ب  بِالَعَمِل بُِكلِّ ما ُهَو َمكُتوٌب ِفي ِكتاِب الشَّ
اهلِل ِمْن ِخلاِل  اأماَم  ُر  َيَتَبرَّ اأَحَد  اأنَّ لا  11َفِمَن الواِضِح 

ِريَعُة  يماِن َيحيا.« ج 12اأّما الشَّ أنَّ »البارَّ بِالاإ ِريَعِة، لِا الشَّ
يماِن، َبْل َفَقْط »َمْن َيعَمُل كُلَّ  َفَلْم تُبَن َعَلى اأساِس الاإ
َرنا الَمِسيُح  ِريَعِة َسَيْحيا بِها.« د 13لََقْد َحرَّ اأعماِل الشَّ
ِريَعِة بِاأْن َوَضَع نَفَسُه َتْحَت اللَّْعَنِة َبَدلاً ِمنّا.  ِمْن لَعَنِة الشَّ
َفَكما ُهَو َمكُتوٌب: »َمْلُعوٌن َمْن ُيَعلَُّق َعَلى َخَشَبٍة.« ه 
ْبراِهيَم، َسُتنَقُل  14َوَهَكذا َفاإنَّ الَبَرَكَة الَِّتي اأعطاها اهلُل لاإ

َفَيقَبلُوَن  َيُسوَع،  الَمِسيِح  ِخلاِل  ِمْن  ُأَمِم  الا َبِقيَِّة  اإلَى 
يماِن الرُّوَح الَِّذي َوَعَدنا بِِه اهلُل. بِالاإ

ِريَعُة َوالَوعد الشَّ
15اأيُّها الاُأخَوُة، َساأْضِرُب ِمثالاً ِمْن َحياتِنا الَيوِميَِّة: 

لا اأَحَد َيسَتِطيُع اأْن ُيلِغَي َعْقداً اتََّفَق َعَليِه الَبَشُر اأْو اأْن 
ْبراِهيَم َولَِنسِلِه. لاِحْظ اأنَُّه  َيِزيَد َعَليِه. 16كانَِت الُوُعوُد لاإ
أنسالَِك« بِِصيَغِة الَجْمِع، َكما لَو اأنَُّه ُيِشيُر  لَْم َيُقْل »لا
اإلَى َجماَعٍة َكِبيَرٍة، َبْل قاَل »لَِنسِلَك« بِِصيَغِة الُمفَرِد 
الَِّذي  الَعْهَد  اأنَّ  ُهَو  اأقِصُدُه  الَمِسيُح. 17ما  ُهَو  الَِّذي 
ِريَعُة الَِّتي جاَءْت َبْعَد َذلَِك  ُه اهلُل ُمسَبقاً، لا تُلِغيِه الشَّ اأَقرَّ
الَوْعِد  اإبطاُل  َيِتمُّ  لا  َوَهَكذا  َسَنًة.  َوَثلاثِيَن  ِمَئٍة  بِاأرَبِع 
ِريَعِة،  اأيضاً. 18َفاإذا كاَن الِميراُث َسَيِتمُّ بِناًء َعَلى الشَّ
َفَلْن َيِتمَّ اإذاً بِناًء َعَلى الَوْعِد. لَِكنَّ الَمْعروَف ُهَو اأنَّ اهلَل 

براِهيَم بُِمقَتَضى الَوْعِد. اأعَطى الِميراَث لاإ
ِريَعُة  ِريَعُة؟ لََقْد اُأِضيَفِت الشَّ 19اإذاً لِماذا اُأعِطَيِت الشَّ

ظهاِر َحِقيَقِة الَخِطيَِّة. َواُأعِطَيْت ِمْن ِخلاِل  اإلَى الَوْعِد لاإ

أ 8:3 بك . . . األمم. من كتاب التكوين 3:12.

ب 10:3 ملعون . . . الّشريعة. من كتاب التثنية 26:27.

ج 11:3 البار . . . يحيا. من كتاب حبقوق 4:2.

د 12:3 من يعمل . . . بها. من كتاب الّلاويين 5:18.

ه 13:3 ملعون . . . خشبة. من كتاب التثنية 23:21.

النَّسُل  َذلَِك  َياأْتَِي  اأْن  اإلَى  َوِسيٍط،  َيِد  َعَلى  الَملائَِكِة 
لَِوِسيٍط  لا حاَجَة  20لَِكْن  الَوْعُد.  َذلَِك  ُه  َيُخصُّ الَِّذي 
لِْلَوْعِد، َحيُث لا َيكوُن ِسَوى َطَرٍف واِحٍد، الَِّذي ُهَو 

اهلُل الواِحُد.

الَغَرُض ِمْن َشِريَعِة ُموَسى
اهلِل؟  ُوُعوَد  تُناِقُض  ِريَعَة  الشَّ اأنَّ  َهذا  َيعِني  21َفَهْل 

َُّه لَو اُأعِطَيْت َشِريَعٌة قاِدَرٌة َعَلى اأْن َتمَنَح  أن بِالطَّْبِع لا! لِا
ِريَعِة بِالِفعِل. 22َولَِكنَّ  ُق بِِتْلَك الشَّ الَحياَة، َفاإنَّ الِبرَّ َيَتَحقَّ
َوَذلَِك  للَخِطيَِّة،  َسجيٌن  كُلُُّه  العالََم  اأنَّ  اأعَلَن  الِكتاَب 
يماِن. َوَقْد اأعَطى اهلُل الَوْعَد  لَِكي ُيعطي اهلُل الَوْعَد بِالاإ
َياأتَِي َهذا  لِلَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بَِيُسوَع الَمِسيِح. 23َوَقبَل اأْن 
اإلَى  ِريَعِة. كُنّا ُسَجناَء  يماُن، كُنّا َتحَت ِوصاَيِة الشَّ الاإ
ِريَعِة،  يماُن لَنا. 24كُنّا َتْحَت ِوصاَيِة الشَّ اأْن كُِشَف الاإ
يماِن. 25َوَبْعَد اأْن جاَء  َر بِالاإ اإلَى اأْن َياأتِي الَمِسيُح، َفَنَتَبرَّ

ِريَعِة. يماُن، لَْم نَُعْد ِفيما َبْعُد َتحَت ِوصاَيِة الشَّ الاإ
يماِن بِالَمِسيِح َيُسوَع.  26اأنُتْم َجِميعاً اأولاُد اهلِل بِالاإ

ْدتُْم ِفي الَمِسيِح، َقْد لَِبْسُتُم  27َفاأنُتْم َجِميعاً الَِّذيَن َتَعمَّ

َبيَن  َولا   ، َوالُيونانِيِّ الَيُهوِديِّ  َبيَن  َفْرَق  الَمِسيَح. 28لا 
َجِميعاً  لِاأنَُّكْم  ُأنَثى،  َوالا َكِر  الذَّ َبيَن  َولا  َوالُحرِّ،  الَعْبِد 
ْن كُْنُتْم لِلَمِسيِح، َفاأنُتْم  واِحٌد ِفي الَمِسيِح َيُسوَع. 29َفاإ

اإذاً نَسُل اإْبراِهيَم، َوَهَكذا َتِرثُوَن ما َوَعَدُه اهلُل بِِه.

لا 4  َفُهَو  ِطفلاً،  الواِرُث  داَم  ما  اأقُوُل:  َولَِكنِّي 
َيخَتِلُف َعِن الَعْبِد، َرْغَم اأنَُّه َيمِلُك كُلَّ َشيٍء. 
الَِّذي  الَوْقِت  َوالُوَكلاِء، َحتَّى  لِلاأوِصياِء  2َفُهَو خاِضٌع 

َعيََّنُه اأُبوُه. 3َوَهَكذا نَحُن اأيضاً، ِعنَدما كُنّا اأطفالاً، كُنّا 
الَوْقُت  لَِقوانِيِن َهذا العالَْم. 4َولَِكْن ِعنَدما جاَء  َعِبيداً 
اْمراأٍة َوعاَش  ُولَِد ِمَن  الَِّذي  اْبَنُه  اهلُل  اأرَسَل  الُمناِسُب، 
َتحَت  ُهْم  َمْن  َر  ُيَحرِّ لَِكي  5َوَذلَِك  ِريَعِة.  لِلشَّ خاِضعاً 

ِريَعِة، َفَنِصيَر اأولاداً هلِل بِالتََّبنِّي. الشَّ
6َولِاأنَُّكْم اأولاُد اهلِل، اأرَسَل اهلُل ُروَح اْبِنِه اإلَى قُلُوبِنا 

لَْسَت  اأنَت  ُمناِدياً: »بابا،« و اأي »اأيُّها الاآُب.« 7اإذاً 

اآرامية َيسَتخدمها  اآبا.« وهي كلمة  اأو  و 6:4 يا بابا. حرفيا »اأبا 

الاأطفال لمناداة اآبائهم.
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ََّك اْبٌن، َفَقْد َجَعَلَك  أن آِن، َولَِكنََّك اْبٌن. َولِا َعْبداً َبْعَد الا
اهلُل َواِرثاً.

ة ُة ُبوُلَس ِلُمْؤِمِني َغالِطيَّ َمَحبَّ
8ِفي الماِضي، ِعنَدما كُْنُتْم لا َتعِرفُوَن اهلَل، كُنُتْم 

آَن َفاأنُتْم َتعِرفُوَن اهلَل الَحقيقّي،  آلَِهٍة ُمَزيََّفٍة. 9اأّما الا َعِبيداً لِا
، اأصَبْحُتْم َمعُروِفيَن ِمَن اهلِل. َفَكيَف َتُعوُدوَن  اأْو بِالاأَصحِّ
الَِّتي  ِعيَفِة َوَعِديَمِة الفائَِدِة  اإلَى ِمثِل تِْلَك الَمباِدِئ الضَّ
بِاأيّاٍم  10َتحَتِفلُوَن  داً؟  ُمَجدَّ لَها  تُْسَتْعَبدوا  اأْن  تُِريُدوَن 
َوُشُهوٍر َوَمواِسَم َوِسِنيَن. 11اأخاُف َعَليُكْم! اأخاُف اأنَّ 

َتَعِبي َعَليُكْم كاَن بِلا فائَِدٍة!
ِمثِلي،  َتُكونُوا  اأْن  خَوُة  الاإ اأيُّها  اإلَيُكْم  ُل  12اأَتَوسَّ

َكما اأنِّي ِمثلُُكْم. اأنُتْم لَْم تُسيُئوا اإلَيَّ بَِشيٍء. 13كُْنُتْم 
ِفي  راً  ُمَبشِّ ُزْرتُُكْم  ِعْنَدما  َمِريضاً  كُْنُت  اأنَِّني  َتعَلُموَن 
يََّة كانَْت ِمحَنًة  حِّ ُأولَى. 14َوَمْع اأنَّ حالَِتي الصِّ ِزياَرتِي الا
َترفُُضونِي،  اأْو  َتحَتِقُرونِي  لَْم  اأنَُّكْم  اإلّا  لَُكْم،  بِالنِّْسَبِة 
َبْل َقِبْلُتُمونِي َكما لَو كُْنُت َملاَك اهلِل، َوَكاأنِّي الَمِسيُح 
نِّي اأشَهُد َعْنُكْم  َيُسوَع! 15َفاأيَن َذَهَب َمْدُحُكْم لِي؟ َفاإ
ْمُتُموها لِي.  بِاأنَُّكْم، لَو اسَتَطْعُتْم، لََقَلْعُتْم ُعُيونَُكْم َوَقدَّ

؟ ِّي اأخَبْرتُُكْم بِالَحقِّ أن 16َفَهْل ِصْرُت َعُدّواً لَُكْم لِا

ِريَعِة  لِلشَّ َتخَضُعوا  اأْن  ُيِريُدونَُكْم  الَِّذيَن  17اإنَّ 

َعنّا،  َيفِصلُوكُْم  اأْن  َوُهَو  َسيٍِّئ،  لَِهَدٍف  ُسوَن  ُمَتَحمِّ
نساِن اأْن  ُسوا لَُهْم. 18َولَِكْن ِمَن الَجيِِّد لِلاإ َحتَّى َتَتَحمَّ
َفَقْط ِعنَدما  َولَيَس  ُأُموِر الَجيَِّدِة دائِماً،  َس ِفي الا َيَتَحمَّ

اأكُوُن حاِضراً َمَعُكْم.
آَن لاأجِلُكْم ثانَِيًة، َكما  19يا اأولاِدي، ها اأنا اأَتاألَُّم الا

ُمشابِِهيَن  تُصِبُحوا  اأْن  اإلَى  الِولاَدِة،  ِعْنَد  الَمراأُة  َتَتاألَُّم 
َث  أَتَحدَّ آَن لِا اأنِّي َمَعُكُم الا لُِصوَرِة الَمِسيِح. 20اأَودُّ لَو 
َِّني ُمحتاٌر ِفي َكيفيِة التَّعاُمِل  أن اإلَيُكْم بَِطِريَقٍة ُمخَتِلَفٍة، لِا

َمَعُكْم.

َمَثُل هاَجَر َوساَرة
َتحَت  َتُكونُوا  اأْن  تُِريُدوَن  َمْن  يا  اأنُتْم  21اأخِبُرونِي 

نَُّه  22َفاإ ِريَعُة؟  الشَّ َتُقولُُه  ما  َتسَمُعوَن  األا  ِريَعِة،  الشَّ
َمكُتوٌب اأنَّ اإْبراِهيَم كاَن لَُه اْبناِن: واِحٌد ِمَن الجاِرَيِة، 

آَخُر ِمَن الُحرَِّة. 23َفالَِّذي اأنَجَبْتُه الجاِرَيُة ُولَِد بَِطِريَقٍة  َوالا
ُة َفَقْد ُولَِد بَِوْعٍد ِمَن اهلِل.  َطِبيِعيٍَّة، اأّما الَِّذي اأنَجَبْتُه الُحرَّ
اإلَى  َترُمزاِن  الَمراأتاِن  َفهاتاِن   . َرمِزيٌّ َمعَنًى  24َولَِذلَِك 

ِفيِه  الَمولُوُد  َوَيُكوُن  ِسيناَء،  َجَبِل  ِمْن  ِل  أوَّ الا َعهَديِن: 
َتحَت الُعُبوِديَِّة، َوُهَو ما تَُمثِّلُُه هاَجُر. 25َوهاَجُر تَُمثُِّل 
َجَبَل ِسيناَء ِفي اأْرِض الَعَرِب. َوِهَي ُصوَرٌة َعِن الُقدِس 
َواأولاَدها.  ِهَي  ِريَعِة  الشَّ ُعُبوِديَِّة  َتحَت  َّها  أن لِا الحالِيَِّة، 
ِة، َوِهَي  ماِويَِّة الُحرَّ 26اأّما الَعهُد الثّانِي َفِمَن الُقْدِس السَّ

نا. 27َكما ُهَو َمكُتوٌب: اُأمُّ

  » افَرِحي اأيَُّتها العاِقُر الَِّتي لا َتِلُد،
   اهِتِفي بِاأعَلى َصوتِِك يا َمْن لَْم َتْعِرِفي اآلاَم 

الِولاَدِة.
أنَّ اأولاَد الَمراأِة الَمهُجوَرِة    لِا

َجِة.«     َسَيُكونُوَن اأكَثَر َعَدداً ِمْن اأولاِد الُمُتَزوِّ
اإَشْعياء 1:54  

ْسَحَق.  خَوُة، اأنُتْم اأولاُد الَوعِد َكاإ آَن اأيُّها الاإ 28َوالا

أيّاِم، َفاإنَّ الَمولُوَد بَِطِريَقٍة  29َولَِكْن َكما كاَن ِفي تِْلَك الا

ما  َوَهذا  الرُّوِح،  بَِحَسِب  الَمولُوِد  اإلَى  اأساَء  َطِبيِعيٍَّة، 
َيُقوُل:  الِكتاُب؟  َيُقوُل  ماذا  30َولَِكْن  آَن.  الا َيحُدُث 
أنَّ اْبَن الجاِرَيِة لَْن َيِرَث  »اْطُرِد الجاِرَيَة َواْبَنها َبِعيداً، لِا
لَْسنا  نَحُن  خَوُة،  الاإ اأيُّها  31لَِهذا  ِة.« أ  الُحرَّ اْبِن  َمَع 

ِة. اأولاَد الجاِرَيِة، َبْل اأولاَد الُحرَّ

يَّة اْثُبُتوا ِفي الُحرِّ

َفحاِفُظوا 5  يَِّة،  الُحرِّ َحياِة  اإلَى  الَمِسيُح  اأطَلَقنا  َقْد 
َعَلى َثباتُِكْم، َولا َتُعوُدوا ثانَِيًة اإلَى قُُيوِد الُعُبوِديَِّة. 
َعَلى  ُمتَِّكِليَن  اخَتَتْنُتْم  اإِن  لَُكْم  اأقُوُل  ُبولُُس  اأنا  2ها 

اُأعِلُن  اُأْخَرى  ًة  3َوَمرَّ الَمِسيُح.  َيْنَفْعُكِم  َفَلْن  ِريَعِة،  الشَّ
لُِكلِّ َشْخٍص َسَمَح لَِنْفِسِه بِاأْن ُيخَتَن، بِاأنَُّه ُمجَبٌر َعَلى 
ِريَعِة كُلِّها. 4َواإْن كُْنُتْم تُحاِولُوَن اأْن َتُكونُوا  الِالِْتزاِم بِالشَّ
الَمِسيِح،  َعِن  اأنُفَسُكْم  َقَطْعُتْم  َفَقْد  ِريَعِة،  بِالشَّ اأْبراراً 

أ 30:4 اطردوا . . . الحّرة. من كتاب التكوين 10:21.
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آَن خاِرَج النِّعَمِة. 5اأّما نَحُن َفَلنا َرجاٌء نابٌِع ِمَن  َواأنُتُم الا
يماِن، َونَحُن نَنَتِظُر َذلَِك الرَّجاَء بِالرُّوِح.  الِبرِّ الَّذي بِالاإ
6َفَفي الَمِسيِح َيُسوَع، لا فائَِدَة لِلِختاِن اأْو لَِعَدِم الِختاِن، 

يماِن الَِّذي َيعَمُل بِالَمَحبَِّة. َولَِكْن لِلاإ
يماِن،  7َقْد كُْنُتْم َتركُُضوَن بَِشكٍل َجيٍِّد ِفي ِسباِق الاإ

؟ 8اأيّاً كاَن  َفَمْن ذا الَِّذي اأعاَقُكْم َعِن الُخُضوِع لِلَحقِّ
9اإنَّ  َدعاكُْم.  الَِّذي  اهلِل  ِمَن  لَيَس  َفُهَو  يُء،  الشَّ َذلَِك 
ثَِقٌة  10َولِي  كُلَُّه.« أ  الَعِجيَن  ُر  تَُخمِّ َصِغيَرًة  »َخِميَرًة 
َشيٍء  بِاأيِّ  لا  لَُكْم،  قُْلُتُه  بِما  َسَتْقَتِنُعوَن  اأنَُّكْم  بِالرَّبِّ 
َمْن  كائِناً  الثََّمَن  َسَيدَفُع  ُيربُِكُكْم  الَِّذي  َولَِكنَّ  اآَخَر. 

كاَن.
بَِضروَرِة  اُأَعلُِّم  اأزاُل  لا  كُْنُت  لَو  خَوُة،  الاإ 11اأيُّها 

ِليُب ُيْعَتَبُر  الِختاِن، لَما كُْنُت ُمْضطََّهداً، ولَما عاَد الصَّ
بَِهِذِه  ُيزِعُجونَُكْم  الَِّذيَن  12َفَليَت  اأَحٍد.  اأماَم  عائِقاً 

الَمْساألَِة َيْقَطُعوَن اإلَى التَّماِم! ب
َحياِة  اإلَى  ُدِعيُتْم  َفَقْد  خَوُة،  الاإ اأيُّها  اأنُتْم  13اأّما 

رضاِء  لاإ ًة  ُحجَّ َيَتُكْم  ُحرِّ َتجَعلُوا  لا  َولَِكْن  يَِّة.  الُحرِّ
أنانِيَِّة، َبِل اخِدُموا َبْعُضُكْم َبْعضاً بِالَمَحبَِّة.  َرَغباتُِكُم الا
ِريَعِة ُجِمَعْت ِفي َوِصيٍَّة واِحَدٍة: »تُِحبُّ  أنَّ كُلَّ الشَّ 14لِا

اإْن كُْنُتْم  صاِحَبَك ج َكما تُِحبُّ نَفَسَك.« د 15َولَِكْن 
اأْن  أفَضِل  الا َفِمَن  َبعضاً،  َبعُضُكْم  َوَتفَتِرُسوَن  َتنَهُشوَن 

َتحَذُروا ِمْن اأْن تُفُنوا َبْعُضُكْم َبعضاً.

ِبيَعُة الَبَشِريَّة وُح َوالطَّ الرُّ
16َولَِكنِّي اأقُوُل اسلُُكوا َتْحَت ِقياَدِة الرُّوِح، َوَهَكذا 

لَْن تُشِبُعوا َشَهواِت الطَِّبيَعِة الَبَشِريَِّة. 17َفالطَِّبيَعُة الَبَشِريَُّة 
َتْشَتهي ِضدَّ َرَغباِت الرُّوِح، َوالرُّوُح َتْشَتهي ِضدَّ َرَغباِت 

أ 9:5 خميرة . . . كّله. مثل سائر يستخدمه بولس لبيان اأّن الشر 

مهما كان حجمه، يكون تاأثيره الّسلبي كبيراً.
ب 12:5 َيْقَطُعون إلى الّتمام. اأي يقطعون اأعضاءهم تماماً، 

اأولئك  َواإظهار غضب بولس الرسول من  التّهكِّم  وهذا على سبيل 
المعلمين.

ج 14:5 صاحبك. بِالرجوع اإلى بشارة لوقا 25:10–37، نفهم اأَن 

المقصود بِالصاحب هو كّل اإنسان في حاجة اإلى المساعدة.
د 14:5 تحب . . . نفسك. من كتاب الّلاويين 18:19.

آَخِر.  الا بَِعْكِس  َيْشَتهي  ِمْنها  َفُكلٌّ  الَبَشِريَِّة.  الطَِّبيَعِة 
َوَهَكذا لا َتسَتِطيُعوَن اأْن َتفَعلُوا ما تُِريُدوَن. 18َولَِكْن، 

ِريَعِة. اإْن كُْنُتْم َتنقاُدوَن بِالرُّوِح، َفَلْسُتْم َتحَت الشَّ
َوِهَي  َواِضَحٌة:  الَبَشِريَِّة  الطَِّبيَعِة  اأعماَل  19اإنَّ 

ْحُر،  عاَرُة، 20ِعباَدُة الاأصناِم، السِّ نَى، النَّجاَسُة، الدَّ الزِّ
َمشاِعُر الَعداِء، الُمناَزعاُت، الَغيَرُة، الَغَضُب، التََّحزُُّب، 
ْكُر، اللَّهُو الُمنَحِرُف، َوكُلُّ  الِانِقساُم، 21الَحَسُد، السُّ
ْرتُُكْم  ُأُموُر الَِّتي َحذَّ ُأُموِر الَِّتي تُشِبُه َهِذِه. َهِذِه ِهَي الا الا
ْرتُُكْم سابِقاً ِمْن اأنَّ الَِّذيَن ُيمارُِسونَها  ِمْنها، َوكُْنُت َقْد َحذَّ
لَْن َيِرثُوا َمَلُكوَت اهلِل. 22اأّما َثَمُر الرُّوِح َفُهَو: الَمَحبَُّة، 
أمانَُة،  الا لاُح،  الصَّ اللُّْطُف،  ْبُر،  الصَّ لاُم،  السَّ الَفَرُح، 
23الَوداَعُة، َضْبُط النَّْفِس. َولا تُوَجُد َشِريَعٌة َتْمَنُع َهِذِه 

َقْد  َيُسوَع،  الَمِسيِح  اإلَى  َينَتُموَن  24َفالَِّذيَن  ُأُموِر.  الا
ْن  25َفاإ يَرِة.  رِّ الشِّ َغباِت  َوالرَّ الاأهواِء  َمَع  الَجَسَد  َصَلُبوا 
الرُّوُح.  َيُقوُدنا  َكما  اأيضاً  َفْلَنسلُْك  بِالرُّوِح،  نَحيا  كُنّا 
26لا َتُكونُوا َمغُروِريَن، َيْحِسُد َبْعُضُكْم َبعضاً، َوَيْغَضُب 

َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض.

ساِعُدوا أَحُدُكُم اآلَخر

َخِطيٍَّة، 6  ِفي  َشْخٌص  اُأمِسَك  اإْن  خَوُة،  الاإ اأيُّها 
الَوداَعِة.  بُِروِح  وِحيُّوَن  الرُّ اأيُّها  اأنُتْم  َفساِعُدوُه 
أنُفِسُكْم اأنُتْم اأيضاً لَِكي لا َتَقُعوا ِفي التَّجُرَبِة.  َوانَتِبُهوا لِا
2احِملُوا َبعُضُكْم اأثقاَل َبْعٍض، َوَهَكذا تُِطيُعوَن َشِريَعَة 

اأْفَضُل، َفهَو  اأنَُّه  اأَحُدكُْم َيُظنُّ  اإْن كاَن  الَمِسيِح. 3اأّما 
 . الخاصَّ َعَمَلُه  واِحٍد  كُلُّ  4َفْلَيفَحْص  نَفَسُه.  َيخَدُع 
أنَّ  ِحيَنِئٍذ َسَيفَتِخُر بِاإنجاِزِه ُهَو، ُدوَن ُمقاَرنَِتِه بَِغيِرِه. 5لِا

. كُلَّ واِحٍد َسَيحِمُل ِحمَلُه الخاصَّ

ِلَنصَنِع الَخيَر للَجِميع
6كُلُّ َمْن َيَتَعلَُّم َكِلَمَة اهلِل، َفْلُيشاِرْك ُمَعلَِّمُه ِفي كُلِّ 

ما لََديِه ِمْن اأشياٍء َحَسَنٍة. 7لا َتخَدُعوا اأنُفَسُكْم، َفلا 
نساُن ُهَو  أنَّ ما َيزَرُعُه الاإ أَحٍد اأْن َيِغشَّ اهلَل. لِا ُيْمِكُن لا
أنانِيَِّة، َسَيحُصُد  ما َسَيحُصُدُه. 8َفالَِّذي َيزَرُع لَِرَغباتِِه الا
َفساداً. اأّما الَِّذي َيزَرُع لِلرُّوِح، َفَسَيحُصُد َحياًة اأَبِديًَّة 
َّنا  أن ِمَن الرُّوِح. 9َفَعَلينا اأْن لا نَْتَعَب ِمْن َعَمِل الَخيِر، لِا
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َسَنحُصُد ِفي الَوْقِت الُمناِسِب، بَِشْرِط اأْن لا نَسَتسِلَم. 
10اإذاً َفْلَنصَنِع الَخيَر لِلَجِميِع ما ُدْمنا نَمَتِلُك الُفرَصَة، 

يماِن. َولاِسيَّما تُجاَه اإْخَوتِنا ِفي الاإ

الخاِتَمُة ِبَيِد ُبوُلس
َكَتْبُتها  الَِّتي  الَكِبيَرِة  الُحُروِف  َهِذِه  اإلَى  11انُظُروا 

اإلَيُكْم بَِيِدْي:

12كُلُّ اُأولَِئَك الَِّذيَن َيدَفُعونَُكْم اإلَى اأْن َتخَتِتُنوا، 

ُمَتَجنِِّبيَن  لِلاآَخِريَن،  اإرضاًء  َذلَِك  َيفَعلُوَن  اإنَّما 
الِاضِطهاَد الُمرَتِبَط بَِصِليِب الِمِسيِح. 13َفَحتَّى 
َيحَفُظوَن  لا  اأنُفَسُهْم  َخَتُنوا  الَِّذيَن  اُأولَِئَك 
ِريَعَة، َولَِكنَُّهْم ُيِريُدونَُكْم اأْن َتخَتِتُنوا َحتَّى  الشَّ

لا  اأْن  َفاأرُجو  اأنا  14َواأّما  بِِختانُِكْم.  َيفَتِخُروا 
َفِفيِه  الَمِسيِح.  َيُسوَع  َربِّنا  بَِصِليِب  اإلّا  اأفَتِخَر 
ُصِلَب العالَُم بِالنِّْسَبِة لِي، َواأنا ُصِلْبُت بِالنِّسَبِة 
لِلعالَِم. 15َفَليَس الِختاُن ُهَو ما َيُهمُّ َولا َعَدُم 
الِختاِن، لَِكْن ما َيُهمُّ ُهَو اأْن نَنَتِمَي اإلَى الَخِليَقِة 
الَِّذيَن  كُلِّ  َعَلى  َوَرحَمٌة  16َسلاٌم  الَجِديَدِة. 
اهلِل  َشعُب  ُهْم  الَِّذيَن  الَمبَداأ،  َهذا  َيتَِّبُعوَن 

. الَحِقيِقيُّ
17َوِختاماً، اأرُجو اأْن لا ُيَسبَِّب لِي اأَحٌد الَمِزيَد 

ِّي اأحِمُل ُجُروَح َيُسوعَ أ ِفي  أن ِمَن الَمشاِكِل، لِا
َجَسِدي.

خَوُة، لَِتُكْن نِعَمُة َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح  18اأيُّها الاإ

َمَع اأرواِحُكْم. اآِمين.

أ 17:6 جروح يسوع. اأي ما تعّرض له بولس من جروح بسبب 

تبشيره بيسوع.
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