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 المقدمة

ورة تعّد الرسالة إلى غالطية من أهم أسفار الكتاب المقدس ألن بولس الرسول بحث فيها بص

: خاصة في موضوع الخالص والحرية. وهذا الذي دفعنا على نشر تفسير هذه الرسالة تحت عنوان

فارى يح بموته الكالحرية في المسيح. وهذه الحرية هي الخالص العظيم الذي كسبه لنا السيد المس

 والنيابي على الصليب وبقيامته الجبارة من األموات.

دين( كيف يمكننا أن ننال هذه الحرية الثمينة؟ علم أعداء الرسول )الذين عرفوا بجماعة المتهو 

ة. لم يقبل أن اإلنسان ينال رضى الله ليس فقط بسبب عمل المسيح الخالصي بل بواسطة جهوده الخاص

الذي  ليم خاطئة ومضلّة ألنها كانت مبنية على أساس خاطئ ألنها تجاهلت كمال الخالصبولس هكذا تعا

 أتمه السيد المسيح وعدم مقدرة اإلنسان على القيام بجميع متطلبات الشريعة اإللهية.

ة وكل من يظن بأنه قادر على ربح رضى الله بجهوده الخاصة إنما يغرق في عبودية روحي 

قتدي بأبي المؤمنين إبراهيم الخليل يختبر الحرية في المسيح.غاشمة، بينما كل من ي  

يبسام م. مدن         

 مدير ساعة اإلصالح
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 اإلصحاح األول

أَقَاَمهُ  بُولُُس، َرُسوٌل الَ ِمَن النَّاِس َوالَ بِإِْنَساٍن، بَْل ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ َواللِه اآلِب الَِّذي1"

ِنْيَمةٌ َلُنْم َوَسالٌَم ِمَن اللِه 1ْخَو ِ الَِّذيَن َمِيي، لِلَك َننَائِِس َلالَِطيَّةَ  َوَجِميُع اإلِ 1ِمَن األَْمَواِت، 

ِر الَِّذي بََذَل نَْفَسهُ ألَْجِل َخَطايَانَا، ِليُْنِقَذنَا ِمَن اْليَالَِم اْلَحاِض 1اآلِب، َوِمْن َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ، 

يِر َحَسَب لَِراَد ِ الل ر ِ ُب أَنَُّنْم 2الَِّذي لَهُ اْلَمْجُد لِلَك أَبَِد اآلبِِديَن  آِميَن  1ِه َوأَبِينَا، الش ِ لِن ِي أَتََيجَّ

َلْيَس ُهَو آَخَر، َلْيَر أَنَّهُ 7تَْنتَِقلُوَن َهَنَذا َسِريياً َعِن الَِّذي َدَعاُنْم بِنِْيَمِة اْلَمِسيحِ لِلَك لِْنِجيٍل آَخَر  

لُوا لِْنِجيَل اْلَمِسيحِ  يُوَجُد قَْوٌم يُْزعِ  ِ َولَِنْن لِْن بَشَّْرَناُنْم نَْحُن أَْو َمالٌَك 8ُجونَُنْم َويُِريُدوَن أَْن يَُحو 

َنَما َسبَْقنَا فَقُْلنَا أَقُوُل اآلَن أَْيضاً: لِْن َناَن 2«  أَنَاثِيَما»ِمَن السََّماِء بَِغْيِر َما بَشَّْرَناُنْم، فَْليَُنْن 

ُرُنْم بَِغْيِر َما قَبِْلتُْم، فَْليَُنْن أََحٌد يُبَ  أَفَأَْستَْيِطُف اآلَن النَّاَس أَِم اللهَ؟ أَْم أَْطلُُب أَْن 11«  أَنَاثِيَما»ش ِ

فُُنْم أَيَُّها اإِلْخَو ُ 11أُْرِضَي النَّاَس؟ فَلَْو ُنْنُت بَْيُد أُْرِضي النَّاَس لَْم أَُنْن َعْبداً ِلْلَمِسيحِ   َوأَُعر ِ

ألَن ِي لَْم أَْقبَْلهُ ِمْن ِعْنِد لِْنَساٍن َوالَ ُعل ِْمتُهُ  11ْنِجيَل الَِّذي بَشَّْرُت بِِه، أَنَّهُ لَْيَس بَِحَسِب لِْنَساٍن  اإلِ 

يَانَِة اْليَُهوِديَِّة، أَن ِ 11بَْل بِإِْعالَِن يَُسوَع اْلَمِسيحِ   ْنُت ي نُ فَإِنَُّنْم َسِمْيتُْم بِِسيَرِتي قَْبالً فِي الد ِ

يَانَِة اْليَُهوِديَِّة َعَلك َنثِيِريَن ِمنْ 11أَْضَطِهُد َننِيَسةَ اللِه بِإِْفَراٍط َوأُتِْلفَُها    َوُنْنُت أَتَقَدَُّم فِي الد ِ

ا َسرَّ اللهَ الَّذِ 11أَتَْرابِي فِي ِجْنِسي، لِْذ ُنْنُت أَْوفََر َلْيَر ً فِي تَْقِليَداِت آبَائِي   ي أَْفَرَزنِي َولَِنْن لَمَّ

ي، َوَدَعانِي ِبنِْيَمتِِه  َر بِِه بَْيَن األَُمِم، ِلْلَوْقِت لَْم أَْستَ 12ِمْن َبْطِن أُم ِ ِشْر أَْن يُْيِلَن اْبنَهُ ِفيَّ أِلُبَش ِ

ُسِل الَِّذيَن قَْبِلي، بَِل اْنَطلَْقُت لِ 17لَْحماً َوَدماً  بِيَِّة، ثُمَّ لَك اْليَرَ َوالَ َصِيْدُت لِلَك أُوُرَشِليَم لِلَك الرُّ

َف ِببُْطُرسَ 18َرَجْيُت أَْيضاً لِلَك ِدَمْشَق   ، ثُمَّ بَْيَد ثاَلَِث ِسِنيَن َصِيْدُت لِلَك أُوُرَشِليَم ألَتَيَرَّ

ُسِل لاِلَّ يَْيقُوَب أَ 12فََمَنثُْت ِعْنَدهُ َخْمَسةَ َعَشَر يَْوماً   ِ  َولَِننَّنِي لَْم أََر َلْيَرهُ ِمَن الرُّ ب  َخا الرَّ

َوَبْيَد َذِلَك ِجئُْت لِلَك أَقَاِليِم 11َوالَِّذي أَْنتُُب بِِه لِلَْيُنْم ُهَوَذا قُدَّاَم اللِه أَن ِي لَْسُت أَْنِذُب فِيِه  11

 الَّتِي فِي َولَِننَِّني ُنْنُت َلْيَر َمْيُروٍف ِباْلَوْجِه ِعْنَد َننَاِئِس اْليَُهوِديَّةِ 11ُسوِريَّةَ َوِنيِليِنيَّةَ  

ُر اآلَن بِاإِليَمانِ 11اْلَمِسيحِ    الَِّذي َلْيَر أَنَُّهْم َنانُوا يَْسَميُوَن أَنَّ الَِّذي َناَن يَْضَطِهُدنَا قَْبالً، يُبَش ِ

ُدوَن اللهَ فِيَّ "11َناَن قَْبالً يُتِْلفُهُ   فََنانُوا يَُمج ِ  

 

يين في أعماله التبشيرية للك المسيح المقدمة: نتب الرسول بولس هذه الرسالة في أوائل

ست في القسم الشمالي من بالد آسي ا لقليم لالطية وهو مقاطية رومانية نانت قد أس ِ

رب الصغرى )ترنيا الحالية(  نان الرسول بولس قد ذهب للك تلك المقاطية ونادى بال

نة الروح ريسوع المسيح فآمن عدد من سنان لالطية وتأسست ننائس عديد  بنيمة الله وب

بب القدس  ومن المؤسف جداً أن  نمو المؤمنين في اإليمان المسيحي لم يستمر وذلك بس

التي نان أهل  بيض الميلمين اليهود الذين أتوا من البالد المقدسة وانتقدوا البشار  المسيحية

 لالطية قد استلموها من بولس الرسول  نان بولس قد أعلن بنل صراحة أن  الله عمل

 ً ير عن خطايا عظيماً لبني البشر وذلك بإرسال ابنه يسوع المسيح للك اليالم للتنف خالصا
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يع فوائد الناس بموته علك الصليب  وفحوى اإلنجيل أو الخبر المفرح هو أن الله يمنح جم

ع اإلنسان الفداء الذي تم علك الصليب بواسطة اإليمان  يحسب الله اإلنسان باراً عندما يض

برير لمسيح وبما قام به علك الجلجثة  التبرير هو اإليمان  ولذا نان التليمانه بيسوع ا

 باإليمان فإن ذلك ييني أن  التبرير ال يمنن أن يتم باألعمال 

ين أن هاجم أعداء الرسول هذه اليقيد  النتابية للتبرير وعل موا أنه من واجب المؤمن 

ي اليهد القديم أُعطيَت لشيب الله فيتقيدوا بجميع نصوص الشريية الموسوية التي نانت قد 

اإلنسان من  )أي ما قبل المسيح(  ولما نان الرسول قد عل م أن  التبرير ال يتيلق بما يقوم به

بوا  أعمال حتك ولو نانت أعمال الناموس الموسوي، فإن أصحاب البدعة اليهودية َصوَّ

 نيرانهم علك الرسول وطينوا بصحة رسالته 

لنننا نالحظ دأ الرسول نيادته بإعطاء مستلمي رسالته السالم الرسولي والسالم الرسولي: يب

اً وجود خالف نبير بينه وبينهم  وهو يؤند في جملته األولك أنه لم يستلم دع وته الرسولية تو 

ماعة من الناس وال بواسطة الناس بل من يسوع المسيح الرب الذي يهيمن علك مقدرات ج

ع المسيح سره  ويذنر الرسول أيضاً الله اآلب بصور  وثيقة ماإليمان والتاريخ البشري بأ

ما صنع ذانراً أن اآلب أقام المسيح من بين األموات لينقذنا من اليالم الحاضر الشرير بيد

ة النيمة لنا خالصاً عظيماً  ونيادته يذنر الرسول األمرين اليظيمين في الرسالة المسيحي

لسالم حقها اإلنسان والتي يتمتع بها نل مؤمن، واأي برنة الله الخالصية التي ال يست

 الحقيقي الذي ينيم به نل من اختبر عمل نيمة الله الخالصية في قلبه 

ة بولس الدفاع عن رسالته وعن مصدرها اإللهي: وننا قد رأينا في الدروس المتيلقة برسال

ي م الروحية  أما فالرسول للك أهل رومية أن ه نان يستهلها بمدح المؤمنين نظراً لمآثره

في تلك  الرسالة للك لالطية نالحظ صمتاً هاماً وذلك ييود للك فداحة الخطي ة التي ارتُِنبَت

اً للك صميم  المنطقة والتي لم تنن أقل من لننار جوهر المسيحية  يذهب الرسول تو 

ذي آمنوا لالموضوع ويخبرهم بأسف شديد أنه ال يقدر أن يفهم ارتدادهم عن اإلنجيل القويم ا

رح أو مسر  به وقبولهم إلنجيل آخر )الذي لم ينن بالحقيقة لنجيالً ألنه ليس هناك أي خبر مف

ه علك الصليب واإليمان الذي يحصل علي ه بدون خارج المسيح واليمل الخالصي الذي أتم 

أية ميونة أعمال(  ويذهب الرسول للك القول بنل صراحة أن ه لن جاء هو لليهم أو مالك 

السماء ببشار  أخرى فلينن ذلك المخلوق مليوناً من   

صار ولو نان الرسول يود لرضاء بني البشر لما نان قد ترك ديانة آبائه وأجداده و 

اه لخدمة من أتباع المسيح يسوع  ولنن الرسول نان قد استلم بصور  نهائية لله الذي دع

اً إلنجيل ادي به والذي نان مطابقاإلنجيل بين األمم الوثنية  واإلنجيل الذي نان الرسول ين

يشرح  أو رسالة بقية الرسل لم ينن قد استلمه من بشر بل من يسوع المسيح ذاته  وهنا

يح وعلة الرسول سيرته ونيفية شروعه باليمل التبشيري متنالً بصور  تامة علك المس
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اقين رسل البوحيه الذي من نه من لعالن اإلنجيل والمنادا  به بنل شجاعة ولخالص  حتك ال

خرين لم ينونوا قد اسندوا لليه مهمته  طبياً نان الرسول ينوي التيرف علك بطرس واآل

لية من وقد نجح بالقيام بذلك  لنن الحقيقة الناصية هي انه نان قد استلم دعوته الرسو

ان مطابقاً المسيح بصور  مباشر  ونذلك محتويات اإلنجيل ولذلك فإن عمله التبشيري ن

د ه الله الله الذي دعاه فالطين به لنما هو طين بإنجيل الله وبالخالص الوحيد الذي أعإلراد  

 لبني البشر 
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 اإلصحاح الثاني )أ(

(11-1اآليات )  

 أَْيضاً  ثُمَّ بَْيَد أَْربََع َعْشَر َ َسَنةً َصِيْدُت أَْيضاً لِلَك أُوُرَشِليَم َمَع بَْرنَابَا، آِخذاً َمِيي ِتيُطسَ 1"

ْن َولِنََّما َصِيْدُت ِبُموَجِب لِْعالٍَن، َوَعَرْضُت َعلَْيِهِم اإِلْنِجيَل الَِّذي أَْنِرُز بِِه َبْيَن األَُمِم، َولَنِ 1

ِتيُطُس  لَِنْن لَْم َيْضَطرَّ َوالَ 1بِااِلْنِفَراِد َعلَك اْلُمْيتَبَِريَن، ِلئاَلَّ أَُنوَن أَْسيَك أَْو قَْد َسيَْيُت بَاِطالً  

، أَْن يَْختَتَِن   يَن َولَِنْن ِبَسبَِب اإِلْخَو ِ اْلَنَذبَِة اْلُمْدَخِليَن ُخْفيَةً، الَّذِ 1الَِّذي َناَن َمِيي، َوُهَو يُوَنانِيٌّ

يَّتَنَا الَّتِي لَنَا فِي اْلَمِسيحِ َنْي يَْستَْيبُِدونَا  يَن لَْم نُْذِعْن لَُهْم اَلَّذِ 1 -َدَخلُوا اْختِالَساً ِلَيتََجسَُّسوا ُحر ِ

ا اْلُمْيتَبَُروَن أَنَُّهْم َشْيٌء، َمْهَما َنانُوا، 2بِاْلُخُضوعِ َوالَ َساَعةً، ِليَْبقَك ِعْنَدُنْم َحقُّ اإِلْنِجيِل   َوأَمَّ

َبْل 7َشْيٍء  يُِشيُروا َعلَيَّ بِ فَإِنَّ َهُؤالَِء اْلُمْيتَبَِريَن لَْم  -الَ فَْرَق ِعْنِدي: اللهُ الَ يَأُْخذُ ِبَوْجِه لِْنَساٍن 

فَإِنَّ الَِّذي 8بِاْليَْنِس، لِْذ َرأَْوا أَن ِي اْؤتُِمْنُت َعلَك لِْنِجيِل اْلغُْرلَِة َنَما بُْطُرُس َعلَك لِْنِجيِل اْلِختَاِن  

بِالن ِْيَمِة اْلُمْيَطا ِ ِلي َيْيقُوُب  فَإِْذ َعِلمَ 2َعِمَل فِي بُْطُرَس ِلِرَسالَِة اْلِختَاِن َعِمَل ِفيَّ أَْيضاً ِلألَُمِم  

ا َوَصفَا َويُوَحنَّا، اْلُمْيتَبَُروَن أَنَُّهْم أَْعِمَد ٌ، أَْعَطْونِي َوبَْرنَابَا َيِميَن الشَِّرَنِة ِلنَُنوَن َنْحُن لِ  ألَُمِم َوأَمَّ

ُنْنُت اْعتََنْيُت أَْن أَْفيَلَهُ " َلْيَر أَْن نَْذُنَر اْلفُقََراَء  َوَهَذا َعْينُهُ 11ُهْم فَِلْلِختَاِن    

منين رأينا في درسنا السابق أن الرسول بولس نتب رسالته للة أهل لالطية المؤ

ونان  منذراً لي اهم من مغبة الذهاب وراء ميلمين َنَذبة نانوا قد اندس وا خلسة بين صفوفهم 

لنهم لم  عليها من الله تيالك  هؤالء اإلخو  الَنَذبة قد انتقدوا الرسول والرسالة التي اؤتمن

يد من يرتاحوا لرؤية بولس وقد جاء بالناس للك اإليمان بيسوع المسيح نالمخلص الوح

اليد اليهود  الخطايا ألن الرسول لم ينن يطلب من المؤمنين من أصل وثني بأن يتقيدوا بتق

وا يهوداً أن يصبح نانت فلسفة هؤالء الميلمين الَنَذبة هي: علك األمم )أي علك الوثنيين(

ة المسيحية قبل أن يصيروا مسيحيين  وليس ذلك فقط بل لنهم نانوا يدمرون فحوى الرسال

اً نظراً ألعمال الناموس التي يقوم بها و ليس فقط بتيليمهم أن  الله يقبل اإلنسان وييد ه بار 

لقليم  بمؤمنيالتناله التام علك بر ِ يسوع المسيح  ولذ رأى الرسول فداحة الخطر المحدق 

ي استلمها من لالطية ابتدأ رسالته بتحذير شديد اللهجة ثم انتقل للك الدفاع عن الرسالة الت

 الله 

نة القدس يستطرد هنا الرسول في النالم عن ماضيه وعالقته بالننيسة األم في مدي

ه الوحيد هو لظهار عدم اختالف اإلنجيل أو البشار  التي نان  رز ينوبقادتها الرسل  وهم 

للك بها أعمد  الننيسة في القدس وباقي األراضي المقدسة  يذهب الرسول للك ماضيه و

مسيحية  لم زيار ٍ قام بها للك الننيسة في القدس بيد نحو أربع عشر  سنة من اهتدائه للك ال

نه لم ينن ينن السبب الذي دفيه للذهاب للك تلك المدينة الحصول علك رضا بقية الرسل أل

ياً علك ذاً منهم  ذهب للك القدس نظراً لوحي من الله ونذلك لرلبته بالتيرف شخصأقل نفو

 أحوال جماعة اإليمان في تلك المدينة الهامة 
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حنا عندما وصل بولس للك القدس ذهب لمقابلة أعمد  الننيسة فيها نبطرس ويو

تمر ؤوييقوب وعرض عليهم الرسالة التي نان ينشرها في بالد الوثنيين وذلك في م

ل شخصي  ونان الرسول قد تيرض لضغط شديد )من البيض الذين يد عون أنهم من أه

جهاد اإلنجيلي: اإليمان( للتقي د بصور  حرفية بناموس موسك وخاصة بالنسبة لرفيقه في ال

يم الذي تيطس اليوناني األصل  لنن بولس لم ينحرف وال درجة واحد  عن الطريق المستق

أنه من يسوع المسيح ولذلك رض بشد  الخضوع للمبدأ القائل بنان قد تيلمه من الرب 

د الوثني قبل أن يُقبل في الننيسة المسيحية الباب الوحيد ال ذي يلج منه نل الواجب أن يتهوَّ

قة بحيا  لنسان مهما نان أصله هو باب اإليمان بيسوع المسيح أما الشريية الموسوية المتيل

ي أن الرسول يس لها مفيول في أيام اليهد الجديد  هذا ال يينبني لسرائيل في اليهد القديم فل

في هذه  نان ييل ِم أن الناس يييشون اآلن بدون شريية أو أن الوصايا اليشر ليس لها قيمة

س الدينية األيام  نال نه نان يقاوم النظرية القائلة بدوام الشرائع الموسوية الخاصة بالطقو

نسان يُقبل لدى الله بواسطة أعماله ونذلك النظرية القائلة بأن اإل  

لم عرض الرسول لنجيله أو رسالته علك وجهاء الننيسة األم في مدينة القدس ف

وثنيين  ونل يجدوا عل ة في نظامه اليقائدي أو في الطريقة التي نان يقبل بها المهتدين من ال

لسيد ال وهي أن اما جرى هو أن الرسل نبطرس ويوحنا وييقوب قد رأوا الحقيقة الناصية أ

رسول المسيح رأس الننيسة الوحيد والمشرف علك شؤونها من عرشه السماوي أسند للك ال

ة الناس اليمل التبشيري في أقاليم اإلمبراطورية الرومانية الشاسية حيث نانت أنثري

مقدسة وخاصة الساحقة ييبدون األوثان بينما أسند الرب لليهم اليمل التبشيري في البالد ال

تات وال أن بقية ين بني جنسهم  هذا ال ييني أن بولس لم ينن ليهتم ببني جنسه في بالد الشب

قين قبال لرشاد الرسل لم تنونوا ليهتموا بالوثنيين في بالد فلسطين وما حولها  ولنن الفري

ميوا الروح في أمر الحقل التبشيري وعمال بطريقة تساعد انبر عدد من الناس أن يس

لقدس  ص  نل ما ُطِلَب من الرسول بولس هو االهتمام بفقراء الننيسة في اببشار  الخال

  أهل وبالفيل عمل الرسول جهده لتذنير جميع الننائس في بالد األمم بضرور  مساعد

رأوا فيه  اإليمان الفقراء في مدينة القدس  خالصة األمر هو أن الرسل لم ينتقدوا بولس بل

ناك لذن أي ل التبشيري وأعطوهم يمين الشرنة  لم ينن هوفي صحبته أناساً مخلصين لليم

لرسل أساس الدعاء أعداء الرسول في لالطية أن بولس نان ييمل ضد تيليمات وتقاليد ا

 القديسين 

 

 

 أنت لي نِْعَم المنار

 مشرقاً مثل النهار
 أيّها الروح المنير 

 فامح ليلي ليصير
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ر القلب األثيم  طّهِ

 وأعنِّي يا رحيم

 

 ً  َعّزِ قلبي ُمشِفقا

 وأِزل كل الشقا

 

قلبي منزلكضمن   

 ويكون الُمْلُك لك

 

 

 أيّها الروح األمين

 كن مالذي المتين

 

 أنت يا روح العزاء

 واشِف جرحي بالدواء

 

 روح قدس الله دع

 كل كرسي يقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلصحاح الثاني )ب(

11-11اآليات    

ا أَتَك بُْطُرُس لِلَك أَنْ 11" ألَنَّهُ َقْبلََما 11َطاِنيَةَ قَاَوْمتُهُ ُمواَجَهةً، ألَنَّهُ َناَن َملُوماً  َولَِنْن لَمَّ

ُر َويُْفِرُز نَْفَسهُ، ا أَتَْوا َناَن يَُؤخ ِ َخائِفاً  أَتَك قَْوٌم ِمْن ِعْنِد َيْيقُوَب َناَن يَأُْنُل َمَع األَُمِم، َولَِنْن لَمَّ

ك َراَءى َميَهُ بَاقِي اْليَُهوِد أَْيضاً، َحتَّك لِنَّ َبْرنَاَبا أَْيضاً اْنقَاَد لِلَ وَ 11ِمَن الَِّذيَن ُهْم ِمَن اْلِختَاِن  
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ِ اإِلْنِجيِل، قُْلُت ِلبُْطُرسَ 11ِريَائِِهْم!  ا َرأَْيُت أَنَُّهْم الَ يَْسلُُنوَن بِاْستِقَاَمٍة َحَسَب َحق   قُدَّاَم لَِنْن لَمَّ

ُدوا؟لِْن ُنْنَت َوأَْنَت يَ »اْلَجِميعِ:  « ُهوِديٌّ تَِييُش أَُمِمي اً الَ َيُهوِدي اً، فَِلَماَذا تُْلِزُم األَُمَم أَْن يَتََهوَّ

ُر بِأَْعَماِل 12نَْحُن بِالطَِّبييَِة َيُهوٌد َولَْسنَا ِمَن األَُمِم ُخَطا ً، 11 لِْذ نَْيلَُم أَنَّ اإِلْنَساَن الَ َيتَبَرَّ

َر بِإِ النَّاُموِس، َبْل بِإِيَماِن يَسُ  يَماِن يَُسوَع الَ وَع اْلَمِسيحِ، آَمنَّا َنْحُن أَْيضاً بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ، ِلَنتََبرَّ

ُر َجَسٌد َما   فَإِْن ُننَّا َوَنْحُن َطاِلبُوَن أَْن 17بِأَْعَماِل النَّاُموِس  ألَنَّهُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس الَ َيتَبَرَّ

َر فِي اْلَمِسيحِ نُوجَ  فَإِن ِي لِْن 18! ُد َنْحُن أَْنفُُسنَا أَْيضاً ُخَطا ً، أَفَاْلَمِسيُح َخاِدٌم ِلْلَخِطيَِّة؟ َحاَشانَتَبَرَّ

ياً   ألَن ِي ُمتُّ بِالنَّاُموِس 12ُنْنُت أَْبنِي أَْيضاً َهَذا الَِّذي قَْد َهَدْمتُهُ، فَإِن ِي أُْظِهُر نَْفِسي ُمتَيَد ِ

اهُ اآلَن َمَع اْلَمِسيحِ ُصِلْبُت، فَأَْحيَا الَ أَنَا بَِل اْلَمِسيُح َيْحيَا فِيَّ  فََما أَْحيَ 11 ِللنَّاُموِس ألَْحيَا ِللَِّه 

لَْسُت 11  فِي اْلَجَسِد فَإِنََّما أَْحيَاهُ فِي اإِليَماِن، لِيَماِن اْبِن اللِه، الَِّذي أََحبَّنِي َوأَْسلََم نَْفَسهُ ألَْجِلي

، فَاْلَمِسيُح لِذاً َماَت بِالَ َسبٍَب "أُْبِطُل نِْيَمةَ اللهِ     ألَنَّهُ لِْن َناَن بِالنَّاُموِس بِرٌّ

لنا ليس هناك فرق بين رسالة بولس الرسول وليره من رسل المسيح  هذا ما وص

ندما ذهب لليه في دراستنا للقسم األول من الفصل الثاني من الرسالة للك لالطية  لذ أنه ع

لتي نان م ولرشاد روح الله وأْطلََع بقية الرسل علك فحوى رسالته ابولس للك القدس بإلها

الذي أُسنِد لليه  ينادي بها في بالد الوثنيين لم يُنتَقَد الرسول بل قُِبَل نرسول المسيح الخاص

 اليمل في بالد عابدي األوثان 

ا نرى نملم يَِحْد بولس عن مبادئ اإلنجيل قيد شير  واحد  في أعماله التبشيرية بي 

ندما بنل أسف أن بيض الرسل نبطرس وبرنابا حادوا عن المسلك اإلنجيلي القويم ع

ي تيرضوا النتقادات الرجييين من المؤمنين  يروي لنا الرسول بولس حادثة جرت ف

ا اضطر الننسية في مدينة لنطانية أظهر فيها الرسول بطرس ابتياداً عن روح اإلنجيل مم

قد نان صور  علنية لئال يقضي علك جماعة اإليمان في مهدها  فبولس أن يُظِهر له خطأه ب

جاء قوم  بطرس يقوم بزيار  للننسية االنطانية ويأنل مع المؤمنين من أصل وثني للك أن

من المؤمنين من أصل يهودي من مدينة القدس وضغطوا علك بطرس حتك ال يأنل مع 

وِمَن  موروثة عن اآلباء واألجداد أناس من أصل وثني لئال يتيدى بذلك علك تقاليدهم ال

نل المؤسف جداً أن ينصاع بطرس لرلبات هؤالء المتيصبين من اإلخو  ويمتنع عن األ

سلوك مع لخو  مؤمنين نانوا قد ُوِلدوا في الوثنية  رأى بولس خطور  الحالة ومغبة لذلك ال

اك درجات مطلقاً بأنه هن الميوج  فانبرى للمدافية عن مبادئ اإلنجيل القويمة التي ال تُيل ِم

 بين المؤمنين بالنسبة للك أصلهم أو منشأهم 

المؤمنون من  انتقد الرسول بولس بطرس ليس فقط بسبب المياملة الشاذ  التي لقيها 

ك علك أصل وثني ولمغبة تلك المياملة علك اليالقات الود ية بين المؤمنين ولتأثير ذل

وقف الرسول نية وفي األمانن األخرى بل رأى في ممستقبل التبشير ونمو الننيسة في لنطا

ح الخالصي بطرس وليره الذين وقفوا ميه سوء فهم نبير لقلب اإلنجيل وليمل يسوع المسي
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يون الذي تم  علك الصليب  ولذ يتنلم الرسول عن هذا الموضوع يرلب بأن يرى الغالط

برر بها أمام يقة التي يأهمية الميتقد الصحيح بخصوص عمل يسوع المسيح النفارى وللطر

 الله 

ر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، ألن  ه بأعمال لذ نيلم أن اإلنسان ال يتبر 

ر أي جسد   الناموس ال يتبر 

نسان نان موقف بطرس الشاذ يرجع علك االعتقاد السائد في تلك األيام وهو أن اإل 

ر بواسطة أعمال الناموس ولذلك فإن نل عدم ت د ٍ علك قي د بالتقاليد المرعية هو تييتبر 

و الناموس وذلك بدوره يؤول للك خسران رضك الله علك اإلنسان  لنن هذا التفنير ه

ة اإليمان خاطئ من أساسه ألن الطريقة اإللهية للتبرير ليست بواسطة الناموس بل بواسط

يتقد أن القيام ننا ن بيسوع المسيح وبما قام به علك الصليب من أجل لنقاذنا نحن البشر  فإن

ه أو لن ننا نسلك في الحي ا  علك مبدأ بمتطلبات الناموس يساعدنا علك نيل لفران الله وبر 

 مبني علك ذلك التفنير الخاطئ فإننا ننون بذلك قد رفضنا لنجيل الله 

للك  الناموس )أي الشريية اإللهية( يرينا نبر وعظم خطايانا ويقودنا للك المجيء 

ب المسيح الغفران والمصالحة  ولذا ما قمنا بذلك فإن الله يشير بدوره للك صليالله وطلب 

ه  علينا أن نضع نل ثقتنا بالص ليب ونختبر حيث مات المخلص لينسب لنا لفران الله وبر 

  حميمة في أنفسنا ذلك الموت الذي ماته المسيح لني نحيا أيضاً ميه متحدين ميه بصور

ي حيا  تها لتستمد منها الحيا   حياتنا الحاضر  نمؤمنين لذن هنما تتحد ألصان النرمة ذا

ن أن ليمان حي بيسوع المسيح الذي مات عن نل واحد منا لننال بواسطة ذلك ما ننا عاجزي

الناموس أو لن نحصل عليه بقوانا الخاصة  ولنن ن ننا نيتقد أن البر ممنن بواسطة التقيد ب

ال سبب وأنه لم فإننا ننون بذلك قائلين أن المسيح مات ب ننا نسير في حياتنا علك مبدأ مماثل

يس بأمر ينن هناك داع لمجيئه للك اليالم  االعتقاد القويم أو اإليمان الصحيح باإلنجيل ل

سوع نظري بل له عالقة بصميم الحيا  وحيث بفقد اإليمان الصحيح المتيلق بيمل ي

ل بولس الحقة التي دافع عنها الرسوالخالصي أو بفوائد الفداء تختفي هناك المسيحية   

 

 اإلصحاح الثالث )أ(  

11-1اآليات   

؟ أَْنتُُم الَِّذيَن أََماَم عُ 1" ِ يُونُِنْم أَيَُّها اْلغَالَِطيُّوَن األَْلِبَياُء، َمْن َرقَاُنْم َحتَّك الَ تُْذِعنُوا ِلْلَحق 

يُد أَْن أَتَيَلََّم ِمْنُنْم َهَذا فَقَْط: أَبِأَْعَماِل النَّاُموِس أََخْذتُُم أُرِ 1قَْد ُرِسَم يَُسوعُ اْلَمِسيُح َبْيَنُنْم َمْصلُوباً! 

وَح أَْم بَِخبَِر اإِليَماِن؟  لُوَن اآلَن بِاْلَجسَ 1الرُّ وحِ تَُنمَّ ِد؟ أََهَنَذا أَْنتُْم أَْلِبيَاُء! أََبْيَدَما اْبتََدأْتُْم بِالرُّ
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اٍت فِيُنْم، 1َبثاً؟ لِْن َناَن َعبَثاً! أََهَذا اْلِمْقَداَر اْحتََمْلتُْم عَ 1 وَح، َويَْيَمُل قُوَّ فَالَِّذي يَْمنَُحُنُم الرُّ

اً »َنَما 2أَبِأَْعَماِل النَّاُموِس أَْم ِبَخَبِر اإِليَماِن؟  اْعلَُموا لِذاً 7«  آَمَن ِلْبَراِهيُم بِاللِه فَُحِسَب لَهُ بِر 

َواْلِنتَاُب لِْذ َسبََق فََرأَى أَنَّ اللهَ بِاإِليَماِن 8ولَئَِك ُهْم َبنُو ِلْبَراِهيَم  أَنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإِليَماِن أُ 

ُر األَُمَم، َسَبَق فَبَشََّر ِلْبَراِهيَم أَْن  لِذاً الَِّذيَن ُهْم ِمَن اإِليَماِن 2«  فِيَك تَتَبَاَرُك َجِميُع األَُممِ »يُبَر ِ

ألَنَّ َجِميَع الَِّذيَن ُهْم ِمْن أَْعَماِل النَّاُموِس ُهْم تَْحَت لَْينٍَة، 11اْلُمْؤِمِن   يَتَبَاَرُنوَن َمَع ِلْبَراِهيمَ 

ْيَمَل َمْليُوٌن ُنلُّ َمْن الَ يَثْبُُت فِي َجِميعِ َما ُهَو َمْنتُوٌب فِي ِنتَاِب النَّاُموِس ِليَ »ألَنَّهُ َمْنتُوٌب 

ُر بِالنَّاُموِس ِعْنَد اللِه فََظاِهٌر، ألَنَّ َولَِنْن أَْن لَْيَس أََحٌد َيتَ 11«  بِهِ  «  ْحيَااْلبَارَّ بِاإِليَماِن يَ »َبرَّ

اَْلَمِسيُح 11«  اإِلْنَساُن الَِّذي يَْفيَلَُها َسيَْحيَا ِبَها»َولَِننَّ النَّاُموَس لَْيَس ِمَن اإِليَماِن، َبِل 11

ك َمْليُوٌن ُنلُّ َمْن ُعل َِق َعلَ »ْينَةً ألَْجِلنَا، ألَنَّهُ َمْنتُوٌب: اْفتََدانَا ِمْن لَْينَِة النَّاُموِس، لِْذ َصاَر لَ 

وحِ" ِلتَِصيَر بََرَنةُ لِْبَراِهيَم ِلألَُمِم فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع، ِلَننَاَل بِاإِليَماِن َمْوِعَد ال11«  َخَشبَةٍ  رُّ  

طية في أهل لاليأتي الرسول بولس للك ميالجة الموضوع الرئيسي في رسالته للك 

اليقائدي  الفصل الثالث  لن رأينا أن لهجته نانت قاسية فإن ذلك ييود للك فداحة االنحراف

م الذي جرى بين صفوفهم  لن المسيحية بأسرها نانت مهدد  نظراً لما جرى في أقالي

نأتي لالطية ونأن أتياب الرسول التبشيرية نانت علك وشك أن تذهب أدراج الرياح  وس

قيقة ر األمور الهامة في هذا الدرس راجين من الله تيالك أن يرشدنا للك ميرفة الحعلك ذن

 ألمور الخالص نما أوحك بها ليبده ورسوله  األمين بولس 

: دهشة الرسول األولك النحراف أهل لالطية عن الحق: نانت دهشة الرسول 1 

هم ونأنهم ة حتك أنه نظر لليهنذا نبير  نظراً النحراف الغالطيين عن مبادئ اإلنجيل القويم

سول قد ذهب قد وقيوا تحت تأثير ساحر  نيف يمنن تفسير ما جرى بين صفوفهم؟ نان الر

لليه   لليهم في الماضي منادياً باإلنجيل وُمظهراً رلبة الله في توبة الخاطئين ورجوعهم

أجلنا  منأظهر الرسول بنل جالء أمام الساميين في لالطية نيف أن المسيح يسوع ُصلب 

ض من نحن الخطأ  وأننا ننال البر الذي نسبه بيمله النفاري بواسطة اإليمان  أذلن البي

وهنذا  الساميين للك رسالة الرسول بولس وآمنوا بالمسيح المصلوب ونالوا عطية البر 

ول وتمم ُوِلَدت الننيسة في لقليم لالطية في آسيا الصغرى  وقد وافق الله علك عمل الرس

اً لياهم لذي نان قد تنلم عنه األنبياء مرسالً الروح القدس للك قلب المؤمنين وممن نوعده ا

 من السير علك طريق القداسة والبر 

: يظهر : انحراف أهل لالطية عن اإليمان القويم بسبب لتباعهم لتياليم المتهودين1

هودين المتمن قراءتنا لسفر أعمال الرسل ونذلك لسائر رسائل بولس الرسول أن جماعة 

لمغاير  أي أولئك الذين نانوا يودون جيل الديانة المسيحية مطابقة لتياليم علماء اليهود ا

اعة تتيقب لتياليم النتاب وخاصة لتياليم الرب يسوع ورسله القديسين، نانت تلك الجم

النشقاق والبدع الرسول حيثما ذهب وتحاول سلبه نتيجة أتيابه التبشيرية وذلك بنشر بذور ا
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دين للك بين صفوف المؤمنين حديثي اليهد في المسيحية  وهنذا ذهب قوم من هؤالء المتهو

يد لالطية بيد ترك بولس لتلك المنطقة وأخذوا ييلمون المؤمنين أنه من واجبهم التق

بيد مجيء  بالطقوس الدينية المنصوص عليها في ناموس موسك  تلك الطقوس التي أُبطلت

يقيد  ونذلك حاولوا نشر ال -لخالصي الذي نان الله قد أسنده لليهالمسيح ولنهائه لليمل ا

يلم أن اإلنسان المضاد  لتياليم النتاب والمختصة بأمر تبرير اإلنسان  فبينما نان النتاب ي

ر  ينال بره بواسطة اإليمان بالله وبتدبيره للخالص نان هؤالء ييلمون أن اإلنسان يتبر 

بل لخطأ الديني الفادح نان الرسول قد ارتنبه شخصياً قبواسطة أعمال الناموس  وهذا ا

الجهل  لننه  اهتدائه للك اإلنجيل ونان السبب الرئيسي لمحاربته الننيسة ولرسلها في أيام

اً أن عقيد  التبرير باإليمان بدون أعمال الشريية هي عقي د  أساسية عندما رأى النور فهم تو 

يؤول للك لننار اإلنجيل والمسيح  في لنجيل الخالص وأن نل ابتياد عنها  

ر لبراهيم الخليل باإليمان ال باألعمال: لقد بحثنا عن هذا األمر في د1 راستنا : تبر 

شهد لرسالة الرسول بولس للك رومية حيث تنلم بإسهاب عن بر  لبراهيم خليل الله  ي

أباً لشيب  به لينونالجميع أن لبراهيم من أعظم شخصيات اليالم القديم وأن الله نان قد انتخ

قد  - حسب قول النتاب –نبير ولتتبارك بواسطته جميع أمم األرض  فإن نان لبراهيم 

ر باإليمان فمن نحن أو أية جماعة نانت حتك نقدر أن نقول أنه بمقدورنا أن نن ال رضك تبر 

فيما جري الله وبره بواسطة أعمالنا؟ طبياً ال يننر الرسول أن التبرير بواسطة الناموس ي

ان عن لذا نان بمقدور اإلنسان أن يقوم بنل ما يطلبه منه الناموس  لنن نظراً ليجز اإلنس

ع ما هو القيام بذلك ونظراً ألن الله قد أعلن في نلمته أنه مليون نل من ال يثبت في جمي

ولو نان  منتوب في نتاب الناموس لييمل به، يصبح نل لنسان تحت لينة الناموس حتك

ه بواسطة الناموس  لذن فالتبرير ليس بواسطة الناموسجاد اً في  بل  الحصول علك بر 

 باإليمان ألن المتبرر باإليمان هو الذي يحيا حسب تيليم النتاب 

 

 

 

 

 

 

 

حساابتهمااا كااان لااي ربحاااً قااد    

خساااااارةً مااااان أجااااال فاديناااااا 

 المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايح



 

13 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 ولاااايس شاااايئاً غيااااره

 أطلباااااااااه ألساااااااااتريح

 

 

 

 فليُاااارِل كاااال واحااااد  

 قريبااااااااااه ل فضاااااااااال

 

 

 

 فلسااات أرهاااب العااادى

موأناات فااي قلبااي مقااي  

 

 

 

 

لاااو كنااات حتاااى ا ن أرضاااي 

 بشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراً 

مااا كناات عبااداً للمساايح اباان 

 العلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 

 

 

كمخلصي الحبيب إْن أَْدُن إلي  

 وأنااات تااادنو نحاااو نفساااي ياااا

 كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريم

 

 

 

 

 

 اإلصحاح الثالث )ب(

12-11اآليات   

اٍن، يُْبِطُل َعْهداً قَْد تََمنََّن َولَْو ِمْن لِْنسَ  لَْيَس أََحدٌ »أَيَُّها اإِلْخَو ُ بَِحَسِب اإِلْنَساِن أَقُوُل 11"

ا اْلَمَواِعيُد فَِقيلَْت فِي 12«  أَْو يَِزيُد َعلَْيهِ  « ْنَسالِ َوفِي األَ »الَ يَقُوُل «  لِْبَراِهيَم َوفِي نَْسِلهِ »َوأَمَّ

َولِنََّما أَقُوُل َهَذا: 17الَِّذي ُهَو اْلَمِسيُح  « فِي نَْسِلكَ »َنأَنَّهُ َعْن َنِثيِريَن، بَْل َنأَنَّهُ َعْن َواِحٍد  وَ 

 ِمَن اللِه لِنَّ النَّاُموَس الَِّذي َصاَر بَْيَد أَْربَِيِمئٍَة َوثاَلَِثيَن َسنَةً، الَ َيْنَسُخ َعْهداً قَْد َسَبَق فَتََمنَّنَ 

َل اْلَمْوِعَد   اْلِوَراثَةُ ِمَن النَّاُموِس فَلَْم تَُنْن أَْيضاً ِمْن ألَنَّهُ لِْن َنانَِت 18نَْحَو اْلَمِسيحِ َحتَّك يُبَط ِ

ْبَراِهيَم ِبَمْوِعٍد   يَاِت، لِلَك12َمْوِعٍد  َولَِننَّ اللهَ َوَهَبَها إِلِ  فَِلَماَذا النَّاُموُس؟ قَْد ِزيَد بَِسَبِب التَّيَد ِ
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ا اْلَوِسيُط فَالَ يَُنوُن 11ئَِنٍة فِي يَِد َوِسيٍط  أَْن يَأْتَِي النَّْسُل الَِّذي قَْد ُوِعَد لَهُ، ُمَرتَّباً ِبَمالَ  َوأَمَّ

فََهِل النَّاُموُس ِضدَّ َمَواِعيِد اللِه؟ َحاَشا! ألَنَّهُ لَْو أُْعِطَي نَاُموٌس 11ِلَواِحٍد  َولَِننَّ اللهَ َواِحٌد  

ِننَّ اْلِنتَاَب أَْللََق َعلَك اْلُنل ِ تَْحَت اْلَخِطيَِّة، لَ 11قَاِدٌر أَْن يُْحيَِي، لََناَن بِاْلَحِقيقَِة اْلبِرُّ بِالنَّاُموِس  

َولَِنْن قَْبلََما َجاَء اإِليَماُن ُننَّا 11ِليُْيَطك اْلَمْوِعُد ِمْن لِيَماِن يَُسوَع اْلَمِسيحِ ِللَِّذيَن يُْؤِمنُوَن  

لِذاً قَْد َناَن النَّاُموُس 11اْليَتِيِد أَْن يُْيلََن   َمْحُروِسيَن تَْحَت النَّاُموِس، ُمْغلَقاً َعلَْينَا لِلَك اإِليَمانِ 

َر بِاإِليَماِن   بَنَا لِلَك اْلَمِسيحِ، ِلَنْي نَتَبَرَّ ٍب  11ُمَؤد ِ َولَِنْن بَْيَد َما َجاَء اإِليَماُن لَْسنَا بَْيُد تَْحَت ُمَؤد ِ

ألَنَّ ُنلَُّنُم الَِّذيَن اْعتََمْدتُْم بِاْلَمِسيحِ قَْد 17يَُسوَع   ألَنَُّنْم َجِميياً أَْبنَاُء اللِه بِاإِليَماِن بِاْلَمِسيحِ 12

ِميياً لَْيَس َيُهوِديٌّ َوالَ يُونَاِنيٌّ  لَْيَس َعْبٌد َوالَ ُحرٌّ  لَْيَس َذَنٌر َوأُْنثَك، ألَنَُّنْم جَ 18لَبِْستُُم اْلَمِسيَح  

َرثَةٌ "ِلْلَمِسيحِ فَأَْنتُْم لِذاً نَْسُل لِْبَراِهيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد وَ فَإِْن ُنْنتُْم 12َواِحٌد فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع    

اإليمان  من أهم المواضيع التي عالجها الرسول بولس في رسائله موضوع التبرير ب

ن هي أ –ندعوها لنجيلية ألن اإلنجيل ال ييرف سواها  –خالصة هذه اليقيد  اإلنجيلية 

  أخرى لذي نسبه المسيح علك الصليب بواسطة اإليمان  وبيباراإلنسان ينال الخالص ا

اله ليس الخالص مسألة عمل بشري يناله اإلنسان بجهوده الخاصة بل لنه عمل للهي ين

 اإلنسان بيد اإليمان الفارلة  

ية ونأنها ظهرت هذه اليقيد  التي نان الرسول بولس ينادي بها في الننائس المسيح 

عقيد   البيض من الذين نان ليمانهم باإلنجيل ليماناً سطحياً لمهاجمة أمر مستحَدث وانبرى

ير التبرير باإليمان بدون أعمال الناموس  ونان أشد أعداء الطريقة اإلنجيلية للتبر

ما أن المتهودون أي أولئك الذين ظنوا أن المسيحية لم تنن سوى فرقة دينية يهودية  وب

اسطة ام المسيح أن اإلنسان ينال الرضك من الله بوميلمي اليهود نانوا ييتقدون في أي

اذبة  جهوده الخاصة فإن تالمذتهم نانوا ينظرون للك أي عقيد  مضاد  لها ونأنها باطلة ون

يم النتاب وهنا يجدر بنا أن نالحظ أن ميتقدات اليهود في أيام المسيح لم تنن مطابقة لتيال

ما يسمك ت مبنية علك تفاسير خاطئة ُجِميَت في)التورا  واألنبياء والمزامير( بل لنها نان

ي لهذا بالتلمود  لذا تذنرنا هذه األمور نفهم نالم بولس الرسول الوارد في النص النتاب

  الدرس 

ليل: نان : المبدأ األساسي للديانة المقبولة لدى الله لنما ُوِضَع في أيام لبراهيم الخ1 

  رأ  ليسحق رأس الحية أي الشيطان  البشارالله قد وعد آدم بإرسال واحد من نسل الم

المسيح  األولك )أي الوعد اإللهي آلدم( نانت بمثابة بداية األخبار السار  المتيلقة بيسوع

للك أيام  وبما نان سيقوم به لتخليص البشرية ولنقاذها من عبودية الشيطان  وعندما نأتي

ه جميع أمم احد من نسله تتبارك بواسطتلبراهيم نالحظ أن الله وعد عبده األمين بأن يأتي بو

األرض  نرى في هذا الموعد اإللهي أن المبادر  في أمر الخالص هي من طرف الله 

عده وليس علك اإلنسان سوى أن يقبل عطية الله المجانية  ولذ آمن لبراهيم بالله وبما و
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ر لبراهيم ال ألعماله، ولن نانت أعماله هامة ها دلت للغاية  فإن نثرت ُحِسَب ذلك له براً  تبر 

 علك ن ليمانه نان ليماناً حقيقياً وحياً 

: أُعطي الناموس الموسوي ال ليأخذ منان الموعد بل إلظهار فداحة خطية 1 

ه اإلنسان: مضت األيام بسرعة وبيد أربية قرون دعا الله موسك وأعطاه الشريية  وهذ

ريية أو خالصة الشريية األدبية، ب شالنلمة تدل علك األمور التالية: آ الوصايا اليشر 

لسرائيل   الطقوس والتقاليد, ج الشريية المدنية التي نان سيحنم بحسب نصوصها بني

لله ووظيفة الشريية نانت لظهار عظم خطية اإلنسان ألنه عندما نان ينظر للك شريية ا

ام بمتطلبات ويرى لراد  الخالق تيالك لحياته وبنفس الوقت يالحظ فشله النبير في القي

عماله  الوصايا اإللهية, نان البد له من  االعتراف بيدم مقدرته علك لرضاء الله بواسطة أ

ميالد( وفي نفس الوقت نان الله يذنر المؤمنين في اليهد القديم )أي في أيام ما قبل ال

 بالموعد الذي قطيه مع لبراهيم لني ال ييأسوا من حالتهم بل ينظروا برجاء حي للك

هم من سلطة ستقبل عندما نان الله سيأخذ علك عاتقه أمر التنفير عن خطايا الناس وفدائالم

ي أيام الرسل الناموس بمؤد ب يجيء بالناس للك يسوع المسيح  فف الشرير  وهنذا يدعو

قن اليلم الرسول بولس نان األلنياء من اليونان يرسلون أوالدهم للك ميلمين مشهورين لتل

لئال  والفلسفة بصحبة عبد أمين يرعك أمورهم وهم علك الطريق ويشرف علك سلونهم

ألوالد ء  ونما نان هؤالء المؤدبون يأتون بايبذروا أوقاتهم أو يذهبوا بصحبة رفاق أرديا

ية ال يمنن أن للك الميلمين وهنذا تأتي بنا الشريية للك المسيح لنخلص بواسطته  لن الشري

جز ال تنقذنا لذ لنها عاجز  عن لعطائنا المقدر  علك تتميم جميع الوصايا اإللهية  وهذا الي

ه  لنُيِط ن بني البشر ال في شريية الليجيلها لير صالحة لذ لن الشر هو موجود فينا نح

 الشريية لذن منانها النتابي ولنسمح لها بأن تأتي بنا للك يسوع المسيح 

 

 اإلصحاح الرابع )أ(

11-1اآليات   

َولِنََّما أَقُوُل: َما َداَم اْلَواِرُث قَاِصراً الَ يَْفِرُق َشْيئاً َعِن اْليَْبِد، َمَع َنْونِِه َصاِحَب 1"

ِل ِمْن أَبِيِه  1عِ  اْلَجِمي ا 1بَْل ُهَو تَْحَت أَْوِصيَاَء َوُوَنالََء لِلَك اْلَوْقِت اْلُمَؤجَّ َهَنَذا نَْحُن أَْيضاً: لَمَّ

َماِن، أَْرَسَل اللهُ اْبنَهُ 1ُننَّا قَاِصِريَن ُننَّا ُمْستَْيبَِديَن تَْحَت أَْرَناِن اْليَالَِم   ا َجاَء ِمْلُء الزَّ َولَِنْن لَمَّ

ثُمَّ 2ِليَْفتَِدَي الَِّذيَن تَْحَت النَّاُموِس، ِلَنَناَل التَّبَن َِي  1َمْولُوداً ِمِن اْمَرأَ ٍ، َمْولُوداً تَْحَت النَّاُموِس، 

َعْبداً  ِلذاً لَْسَت بَْيدُ 7«  يَا أَبَا اآلبُ »بَِما أَنَُّنْم أَْبنَاٌء، أَْرَسَل اللهُ ُروَح اْبنِِه لِلَك قُلُوبُِنْم َصاِرخاً: 

ْم لَِنْن ِحينَئٍِذ لِْذ ُنْنتُْم الَ تَْيِرفُوَن اللهَ اْستُْيبِْدتُ 8بَِل اْبناً، َولِْن ُنْنَت اْبناً فََواِرٌث ِللَِّه بِاْلَمِسيحِ  

ِ ُعِرْفتُمْ 2ِللَِّذيَن لَْيُسوا بِالطَِّبييَِة آِلَهةً   ا اآلَن لِْذ َعَرْفتُُم اللهَ، بَْل بِاْلَحِري   ِمَن اللِه، فََنْيفَ  َوأَمَّ
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ِييفَِة اْلفَِقيَر ِ الَّتِي تُِريُدوَن أَْن تُْستَْيبَُدوا لََها مِ  ْن َجِديٍد؟ تَْرِجيُوَن أَْيضاً لِلَك األَْرَناِن الضَّ

يُنْم َعَبثاً!"أََخاُف َعلَْيُنْم أَْن أَُنوَن قَْد تَِيْبُت فِ 11أَتَْحَفُظوَن أَيَّاماً َوُشُهوراً َوأَْوقَاتاً َوِسِنيَن؟ 11  

يح  وهذا ليس يُقسَّم التاريخ البشري للك قسمين: أيام ما قبل المسيح وأيام ما بيد المس

ت أيام أو نظام من الناحية التاريخية فقط بل ييلمنا النتاب المقدس أن أيام ما قبل المسيح نان

نا لرسالة نتابع دراست قديم وأما أيام ما بيد المسيح فهي أيام اليهد أو النظام الجديد  وعندما

مية اليهد الرسول للك أهل لالطية نالحظ التيليم الرسولي المتيلق بهذا الموضوع ونفهم أه

ناء الله الجديد الذي نحيا ضمنه والذي يتوجب علينا أن نختبر قوته المحرر  ونصبح أب

 تيالك 

شرية فالب نظر الرسول للك أيام ما قبل المسيح نأيام الجهل أو أيام عدم النضوج 

و أوصياء نانت نالوارث القاصر الذي ال يختلف نثيراً عن اليبد ألنه يبقك تحت ونالء أ

لك فتر  للك أن يبلغ سن الرشد ويصبح متمتياً بحقوق الرجل  فالبشرية نانت بحاجة ل

لذ ترك الله طويلة لتتيلم أثناءها عاقبة الثور  علك الله والتيدي علك شرييته المقدسة  و

 وهي تمجيد أنثر أمم اليالم في ظالم لم تقدر تلك األمم بلوغ لاية البشرية المثلك أال تيالك

ذت تبيد الله وعبادته عباد  حقيقية  وعلك الينس انغمست أمم اليالم في وثنية حمقاء وأخ

المخلوقات وتغرق في حمأ  االنحطاط األخالقي المريع  واختار الله لبراهيم ونسله 

صوص مجيء المخلص الذي نان سينشل البشرية من وهد  الهالك وأعطاهم الوعد بخ

سنة أعطك الله نصاً  111ويبارك األمم بنيمته اإللهية المنيشة  وبيد لعطاء الموعد بنحو 

ائع المتيلقة صريحاً لشرييته األدبية واألخالقية بواسطة عبده موسك ونذلك اليديد من الشر

موسوية ا  المدنية  ونانت لحدى وظائف الشريية البالطقوس والشيائر الدينية وأمور الحي

أتت  لظهار فداحة خطية اإلنسان ولرساله للك الله ليطلب منه الخالص  فالشريية مع أنها

أنها  من الله لم تنن لتقدر أن تنقذ اإلنسان من خطيته وشره  لنها نانت تيمل نمؤدب أي

في الوقت  له قد وعد به والذي سيأتينانت تأتي باإلنسان للك المسيح المخلص الذي نان ال

 الميين والميروف من الله 

 وأخيراً دقت ساعة الزمن الخاصة ووصلت البشرية للك ما دعاه الرسول بولس

للك  بملء الزمن أي مجيء يسوع المسيح للك األرض لتتميم وعد الله الذي نان قد أعطاه

تحت  ا  نانت جميع أمم األرضلبراهيم والذي نان بتيلق بموضوع خالص البشرية وفدائه

ضك الناموس أي أن جميع الناس نانوا ُملزمين بحفظ الناموس نالطريقة الوحيد  لنيل ر

حت لينة الله, وبما أن الجميع نانوا يفشلون في القيام بمطاليب الناموس نان الجميع لذاً ت

 خالصالناموس ودينونته  ولننه بمجيء المسيح ظهرت في الوجود طريقة فيالة لل

ة هي وإلرضاء الله تيالك وهي ال تتيلق بحفظ الناموس من ِقبَِل اإلنسان  وهذه الطريق

ه يسوع المسيح بموته علك الصليب  جاء المسيح ليفتدي الذ ين تحت بالفداء الذي أتم 
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ب  قام المسيح الناموس )أي بني البشر( لينال اإلنسان التبني أي القبول لدى الله نابن محبو

ي, أطاع اقتضته حالة اإلنسان الحاضر  لذ لنه نممثل جديد للبشرية, نآدم الثان يسوع بما

ني وصايا الله بصور  تامة ونذلك مات عن خطايا اليالم منفراً عنها  صار الخالص لب

 البشر في يد الله وما قام به ابنه يسوع المسيح 

دَّم الص المجاني المقما هو دور اإلنسان في هذا اليهد الجديد؟ لطاعة الله وقبول الخ

نل من يؤمن  لجميع الذين يؤمنون بقلب صادق ويتوقفون عن محاولة لنقاذ أنفسهم بأنفسهم 

اً بوعد الله إلبراهيم وبأن هذا الوعد قد تحقق في يسوع المسيح منذ ألفي سنة يي ده الله بار 

لنتاب ا في اويتبناه وينظر لليه نوارث مع المسيح لجميع الخيرات الروحية الموعود به  

لمؤمنين في يصيب علك النثيرين قبول هذا المبدأ اإلنجيلي للخالص وللحيا   حتك ا

ن مبدأ لالطية لم يلبثوا بيد ذهاب الرسول عنهم للتبشير في أمانن أخرى أن انقلبوا ع

 الخالص بالنيمة وبواسطة اإليمان  انجرف أهل لالطية المؤمنون في تيار الميلمين

فاري أن ن نانوا ييلمون أنه من واجب المؤمنين بيسوع المسيح وبيمله النالمتهودين الذي

تي نانت قد ينملوا خالصهم بالرجوع للك التقاليد التي نصت عليها الشريية الموسوية وال

د ذهبت أُلغيت بمجيء المخلص  ولذا قاموا بذلك بصور  نهائية فإن أتياب الرسول تنون ق

المسيح هم بل يطلب لليهم نمن أُرِسَل من الله بأن ينتفوا بأدراج الرياح ولذلك فإنه يرجو

امل وبخالصه الفيال بدون الرجوع للك أمور اليهد القديم التي أبطلت نظراً لمجيء الن

 والمتمم لوعد الله 

 

 

 

 ماااااان عاااااااله فااااااي الظااااااالم

 ماااااذ أتااااات بشااااارى الساااااالم

 كاااااااال أنااااااااوار الشااااااااموس

 بااااااااال أضااااااااااء للنفاااااااااوس

 

 فااااااي األعااااااالي كاااااال عااااااين

رينفاااااااااااق نااااااااااور النيّاااااااااا  

 مااااااااااااان باااااااااااااالد لااااااااااااابالد

 فاااااااي الرواباااااااي والوهااااااااد

 نااااور فااااادي الناااااس أشاااارق 

 والهاااااادى الساااااااامي تاااااااأل 

 فااااااي يسااااااوع النااااااور فاقااااااا

 وهاااااااااو ل بصاااااااااار راقاااااااااا

 

 وجهاااااااااه البااااااااااهي تاااااااااراه

 شااااااامس فاااااااردوس  ساااااااناه

 قاااد جااارى ذا الناااور يساااطع

 سااااااااينير الكااااااااون أجمااااااااع
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 اإلصحاح الرابع )ب(

11-11اآليات   

عُ لِلَْيُنمْ 11" ي َشْيئاً  أَيَُّها اإِلْخَو ُ، ُنونُوا َنَما أَنَا ألَن ِي أَنَا أَْيضاً َنَما أَْنتُْم  لَْم تَْظِلُمونِ  أَتََضرَّ

ِل  11 َوتَْجِربَِتي الَّتِي فِي َجَسِدي لَْم 11َولَِننَُّنْم تَْيلَُموَن أَن ِي ِبَضْيِف اْلَجَسِد بَشَّْرتُُنْم ِفي األَوَّ

فََماَذا َناَن لِذاً 11ِرْهتُُموَها، بَْل َنَمالٍَك ِمَن اللِه قَِبْلتُُمونِي، َناْلَمِسيحِ يَُسوَع  تَْزَدُروا بَِها َوالَ نَ 

اً 12تَْطِويبُُنْم؟ ألَن ِي أَْشَهُد لَُنْم أَنَّهُ لَْو أَْمَنَن لَقَلَْيتُْم ُعيُوَنُنْم َوأَْعَطْيتُُموِني   أَفَقَْد ِصْرُت لِذاً َعُدو 

ُهْم  يَغَاُروَن لَُنْم لَْيَس َحَسناً، َبْل يُِريُدوَن أَْن يَُصدُّوُنْم ِلَنْي تَغَاُروا لَ 17أَْصُدُق لَُنْم؟ لَُنْم ألَن ِي 

يَا أَْوالَِدي 12َحَسنَةٌ ِهَي اْلغَْيَر ُ فِي اْلُحْسنَك ُنلَّ ِحيٍن، َولَْيَس ِحيَن ُحُضوِري ِعْنَدُنْم فََقْط  18

ُض ِبُنمْ  َر اْلَمِسيُح فِيُنْم   الَِّذيَن أَتََمخَّ َولَِنن ِي ُنْنُت أُِريُد أَْن أَُنوَن َحاِضراً 11أَْيضاً لِلَك أَْن يَتََصوَّ

قُولُوا ِلي، أَْنتُُم الَِّذيَن تُِريُدوَن أَْن تَُنونُوا 11ِعْنَدُنُم اآلَن َوأَُلي َِر َصْوِتي، ألَن ِي ُمتََحي ٌِر فِيُنْم! 

ْبَراِهيَم اْبنَاِن، َواِحٌد ِمَن 11ْم تَْسَميُوَن النَّاُموَس؟ تَْحَت النَّاُموِس، أَلَْستُ  فَإِنَّهُ َمْنتُوٌب أَنَّهُ َناَن إِلِ

ا الَِّذي ِمَن 11اْلَجاِريَِة َواآلَخُر ِمَن اْلُحرَّ ِ   لَِننَّ الَِّذي ِمَن اْلَجاِريَِة ُوِلَد َحَسَب اْلَجَسِد، َوأَمَّ
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َوُنلُّ َذِلَك َرْمٌز، ألَنَّ َهاتَْيِن ُهَما اْليَْهَداِن، أََحُدُهَما ِمْن َجَبِل ِسينَاَء اْلَواِلُد 11اْلُحرَّ ِ فَبِاْلَمْوِعِد  

 ألَنَّ َهاَجَر َجبَُل ِسيَناَء فِي اْليََربِيَِّة  َولَِننَّهُ يُقَابُِل أُوُرَشِليمَ 11ِلْليُبُوِديَِّة، الَِّذي ُهَو َهاَجُر  

نَا َجِميياً، َفِهَي ُحرَّ ٌ  12ُمْستَْيبََد ٌ َمَع َبنِيَها   اْلَحاِضَر َ، فَإِنََّها ا أُوُرَشِليُم اْليُْليَا، الَّتِي ِهَي أُمُّ َوأَمَّ

ْض، اْفَرِحي أَيَّتَُها اْليَاقُِر الَّتِي لَْم تَِلْد  اْهتِِفي َواْصُرِخي أَيَّتَُها الَّتِي لَ »ألَنَّهُ َمْنتُوٌب: 17 ْم تَتََمخَّ

ا َنْحُن أَيَُّها اإِلْخَو ُ فَنَِظيُر لِْسَحاَق، أَْوالَُد 18«  ْوالََد اْلُموِحَشِة أَْنثَُر ِمَن الَّتِي لََها َزْوجٌ فَإِنَّ أَ  َوأَمَّ

وحِ، َهنَ 12اْلَمْوِعِد   َذا َوَلِنْن َنَما َناَن ِحينَئٍِذ الَِّذي ُوِلَد َحَسَب اْلَجَسِد يَْضَطِهُد الَِّذي َحَسَب الرُّ

 َمَع اْطُرِد اْلَجاِريَةَ َواْبَنَها، ألَنَّهُ الَ َيِرُث اْبُن اْلَجاِريَةِ »لَِنْن َماَذا يَقُوُل اْلِنتَاُب؟ 11أَْيضاً  اآلَن 

لِذاً أَيَُّها اإِلْخَو ُ لَْسنَا أَْوالََد َجاِريٍَة بَْل أَْوالَُد اْلُحرَّ ِ "11«  اْبِن اْلُحرَّ ِ   

راهيم ضوع الشريية والوعد الذي أعطاه الله إلبال يزال الرسول بولس يبحث في مو
سوع عبده وخليله  وعد الله لبراهيم بأن تتبارك أمم األرض بواسطة نسله أي بواسطة ي

راً  لم المسيح الفادي الذي ُوِلَد من مريم اليذراء  ولذ آمن لبراهيم بالله حسب الله ذلك له ب
إيمانه تها نانت لير ناملة, لننه تبرر بيتبرر أب المؤمنين بواسطة أعماله ألنها مع نثر

ني ونظراً إليمانه الحي نانت حياته حيا  أعمال جبار  وعظيمة في سبيل الله ولخير ب
ف أوالد لبراهيم هذا التيليم النتابي الصريح وي يلموا الناس البشر  ونم من المؤسف أن يحر ِ

يية  بواسطة أعمال الشروخاصة في أيام السيد المسيح أن اإلنسان يخلص وينال البر 
اس ال وأصبحت الشريية من الناحية االسمية أو السطحية مخلص الناس  ولنن بما أن الن
يقة يقومون بجميع أوامرها وال يمتنيون عن جميع نواهيها نانت الشريية اإللهية بالحق

هم تتُسبب نزول لينة الله عليهم  أراد الله من الشريية أن تأتي بالناس للك رؤية حال
م ولنن الرخيصة والهرب لليه واللجوء للك خالصه الذي وعد به بواسطة أنبيائه منذ القدي

ن الناس أخذوا تلك الشريية وعملوا منها سيداً ظالماً وطالياً وحاولوا من قرار  نفوسهم أ
 ينالوا رضك الله وبره بالتقيد بجميع نصوص الشريية 

ية التي الرسول بولس ليبشر بإنجيل الحرنانت هذه حالة أنثرية اليهود عندما ذهب  
طية قد نسبها المسيح لجميع المؤمنين  وبصور  خاصة نانت جماعة اإليمان في لقليم لال

موا أن اإلنسان يحت اج للك أنثر وقيت في مأزق حرج للغاية نظرًا لتأثير المتهودين الذين عل 
نا ونما رأينا في دروس من المسيح واإليمان به نمخلص للحصول علك بر  الله ورضاه 

ؤمنين السابقة ُنتِبَت هذه الرسالة بصور  خاصة لمحاربة هذا االعتقاد الباطل وإلرجاع الم
 للك نقاو  اإليمان المسيحي النتابي 

يهم يطلب الرسول من المؤمنين أن يرجيوا للك ذلك الماضي القريب عندما أتك لل 

ب التي ييفاً نظراً لنثر  المشقات والمتاعمبشراً باإلنجيل  ويظهر أنه نان مريضاً أو ض

ع القاها في جوالته التبشيرية ولذلك نان مظهره الخارجي لير مشجع ومع وجود جمي

ذلك فقط  اليوامل الخارجية التي نانت ضد الرسول فقد قبله الغالطيون بنل ترحاب وليس

يده  الله حامالً فيبل آمنوا باإلنجيل الذي بشرهم به  نظروا للك بولس نمالك أتاهم من 

تطاع أن نلمة الخالص والحيا  والحرية  وقد تيل قوا بالرسول للك درجة نبير  حتك أنه اس
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يد يقول: ألني أشهد لنم أنه لو أمنن لقليتم عيوننم وأعطيتموني  ماذا حدث أو جرى ب

ء؟ لن لوراذهابه عنهم؟ لماذا صد قوا هؤالء الميلمين النذبة الذين نانوا يودون الرجوع للك ا

يل النذب وجود الغير  ال ينفي لذ يجب أن ينون اإلنسان ليوراً في سبيل الله ال في سب

 والبهتان  

يية الجئاً انتقل الرسول في نهاية الفصل الرابع للك النالم عن موضوع الوعد والشر 

تلد له  ا لمللك تفسير رمزي لحيا  لبراهيم اليائلية  فنان لبراهيم قد تزوج من سار  ولننه

تأتي ولد بالرلم من وجود وعد صريح من الله عن نسله وعن البرنة اليظيمة التي نانت س

أته الياقر للك اليالم بواسطة نسله  ولذ ظن لبراهيم بأن الله لم ييِن أن النسل سيأتي من امر

ي أخذ جاريتها هاجر التي ولدت له لسماعيل ولنن وعد الله تحقق ال في لسماعيل بل ف

لنن   عجيبة: لذ لن سار  قد ولدت في شيخوختها لسحاق  فإسحاق لذاً هو ابن الموعد ووالد

ح لسماعيل ُوِلَد حسب الجسد  ونما أن الذي ُوِلَد حسب الجسد اضطهد الذي ولد حسب الرو

لذين أي حسب الموعد الذي أعطاه الله إلبراهيم هنذا الذين حسب الجسد يضطهدون أولئك ا

ميع الذين يقبلون الخالص من الرب باإليمان وبدون أعمال هم حسب الروح أي ج

تحدث لذ لن الناموس  فما نان يحدث في أيام بولس وفي األيام التالية لم ينن لذاً باألمر المس

دون أيام اليهد القديم شهدت أيضاً الصراع بين الروح والحرف بين الخالص باإليمان ب

ص بواسطة أعمال الناموس  اعمال الناموس ومحاولة الحصول علك الخال  

 

 اإلصحاح الخامس )أ(

11-1اآليات   

"1 ً َرنَا اْلَمِسيُح ِبَها، َوالَ تَْرتَبُِنوا أَْيضا يَِّة الَّتِي قَْد َحرَّ  بِِنيِر ُعبُوِديٍَّة  فَاثْبُتُوا لِذاً فِي اْلُحر ِ

لَِنْن أَْشَهُد أَْيضاً ِلُنل ِ لِْنَساٍن 1َفيُُنُم اْلَمِسيُح َشْيئاً! َها أَنَا بُولُُس أَقُوُل َلُنْم: لِنَّهُ لِِن اْختَتَْنتُْم الَ يَنْ 1

ُروَن 1ُمْختَتٍِن أَنَّهُ ُمْلتَِزٌم أَْن َيْيَمَل ِبُنل ِ النَّاُموِس   قَْد تََبطَّْلتُْم َعِن اْلَمِسيحِ أَيَُّها الَِّذيَن تَتََبرَّ

وحِ ِمَن اإِليَماِن َنتََوقَُّع َرَجاَء بِر ٍ  فَإِ 1بِالنَّاُموِس  َسقَْطتُْم ِمَن الن ِْيَمِة   ألَنَّهُ فِي اْلَمِسيحِ 2نَّنَا بِالرُّ

ُنْنتُْم تَْسيَْوَن َحَسناً  فََمْن 7يَُسوَع الَ اْلِختَاُن يَْنفَُع َشْيئاً َوالَ اْلغُْرلَةُ، بَِل اإِليَماُن اْليَاِمُل بِاْلَمَحبَِّة  

؟ َصدَُّنْم َحتَّك الَ تَُطاِوعُ  ِ َخِميَر ٌ َصِغيَر ٌ 2َهِذِه اْلُمَطاَوَعةُ لَْيَسْت ِمَن الَِّذي َدَعاُنْم  8وا ِلْلَحق 

ُر اْليَِجيَن ُنلَّهُ   ِ أَنَُّنْم الَ تَْفتَِنُروَن َشْيئاً آَخَر  َولَِننَّ 11تَُخم ِ ب   الَِّذي َوَلِننَّنِي أَِثُق ِبُنْم فِي الرَّ

ْينُ  ا أَنَا أَيَُّها اإِلْخَو ُ فَإِْن ُنْنُت بَْيُد أَْنِرُز بِاْلِختَاِن 11ونَةَ أَيَّ َمْن َناَن  يُْزِعُجُنْم َسَيْحِمُل الدَّ َوأَمَّ

ِليِب قَْد بََطلَْت   !"يَا لَْيَت الَِّذيَن يُْقِلقُوَنُنْم يَْقَطيُوَن أَْيضاً 11فَِلَماَذا أُْضَطَهُد بَْيُد؟ لِذاً َعثَْر ُ الصَّ  

ية التي ا لرسالة الرسول بولس للك لالطية أن المشنلة األساسالحظنا أثناء دراستن

نان ييالجها ترنزت حول قضية التبرير باإليمان دون أعمال الناموس  عل م أعضاء 
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ي الحرنة المتهود  أن نل من يود االنضمام للك الننيسة المسيحية من األمم أي من عابد

يد اليهود  قبل نل شيء للك طقوس وتقال األوثان المهتدين للك اإلنجيل نان عليه أن يخضع

وبيبار  أخرى نان هؤالء الذين عادوا الرسول بولس ييل ِمون أن عمل يسوع المسيح 

 الخالصي لم ينن نافياً لتحرير اإلنسان من عبودية الخطية والشر  

نان نان جواب الرسول بولس هو أن هذه التياليم التي نان ينشرها أعداؤه في نل م

الرسول  بنية علك نلمة الله التي هي الدستور الوحيد لإليمان والحيا   لم يننرلم تنن م

الطقسية,  الشريية الموسوية عن نانت الشريية األدبية, األخالقية, الشريية التقليدية, أو

يحتاجه  لننه لم يََر فيها أي دليل علك أنها قادر  في نفسها علك لعطاء اإلنسان البر الذي

ية لله وللحصول علك رضاه ونييمه  الشريية لنما أُعطيت إلظهار عظم خطللمثول أمام ا

ة اإلنسان ولدفيه للك المجيء للك الله وقبول الخالص الذي عمله الله من أجله بواسط

د للك نل يسوع المسيح  فالمسيح هو محرر اإلنسان الوحيد والحرية التي يأتي بها له المج

اآلتية   يحصل عليه اإلنسان في هذه الحيا  وفي الحيا من يثق به ثقة تامة هي أعظم ننز 

ح لنما وخسار  هذه الحرية لهي نارثة نبير  ال يمنن أن تُقدَّر, لذ لن نل من يرتد عن المسي

 ييود للك اليبودية التي يرزح تحتها بنو آدم 

تامة لدى  نان المتهودن يطلبون من المؤمنين أن يختتنوا لينونوا مقبولين بصور 

سيح شيئاً  له  لنن جواب الرسول نان: ها أنا بولس أقول لنم أنه لن اختتنتم ال ينفينم المال

نفريضة  لماذا تفوه الرسول بهذه النلمات ولماذا نتبها في رسالته؟ لن الختان نان قد أُسس

في  منذ عهد لبراهيم  لماذا وقف الرسول هذا الموقف ونان هو ذاته مختتناً منذ اليوم الثامن

ن ياته؟ وقف الرسول هذا الموقف ألنه لم ينن ليقبل أي شيء مهما نان هاماً نبديل عح

لدينية اإليمان الحي بيسوع المسيح  مهما نانت الطقوس الدينية هامة ومهما نانت الشيائر ا

مسيح ذات قيمة فإنها ال تحل محل الديانة القلبية الروحية المبنية علك ليمان صادق بال

تان  ودين نانوا يقولون أن الخالص ال يتم بدون اإليمان بالمسيح والخيسوع  لن المته

يها  نيف وبيبار  أخرى وضيوا طقساً دينياً علك ذات المرتبة التي نان السيد المسيح عل

اإليمان بدون يقدر رسول المسيح األمين أن يسنت تجاه تشويه هنذا نبير ليقد  التبرير ب

ديد لذ د الختان عالمة االنتماء للك شيب الله في اليهد الجأعمال الناموس؟ وفوق ذلك لم يي

لبالي أن المسيح جيل فريضة الميمودية المقدسة تحل محل الختان  فلماذا مزج اليتيق ا

 بالحديث الدائم للك نهاية الدهر الحالي؟ 

لك ونل من يسيك للك نيل رضك الله بواسطة أعمال الناموس نالختان ويتنل ع

ه ما يُسِقط حقوقه من الخالص الذي يهبه الله للك الناس بواسطة نيمتشيار خارجي لن

نمة المجانية  هذا هو خطر عظيم يهدد نل من يضع ثقته في حنمة الناس وال يود قبول ح
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يس الله  لما قبول خالص الله الفيال علك شروط الله الخاصة أو رفض ذلك الخالص  ل

 هناك موقف ثالث تجاه أهم أمر في حياتنا 

سه ومع أن الرسول يحارب عقيد  الخالص بأعمال الناموس لال أنه ال ينصب من نف

ص لنا موقفه ف ي عدو الحيا  واألعمال الصالحة الناتجة عن اإليمان الصحيح  وهو يلخ ِ

يح نلمات خالد  يجب أال تغرب عن بالنا ونحن نبحث في هذا الموضوع: ألنه في المس

الحيا   الغرلة بل اإليمان اليامل بالمحبة  نيم هذا هو سر يسوع ال الختان ينفع شيئاً وال

نها ما لن المتبرر  بيسوع المسيح: لنها ال تتنل علك أعمالها للحصول علك التبرير ولن

وعة من المحبة, تختبر قو  المسيح المحرر  والمنيشة حتك تبدأ باليمل لله ولبني البشر مدف

فيما  –سول االفتخار الفارغ  وقد نان باستطاعة الرتلك المحبة التي ال تيرف النبرياء أو 

أ أ، أن ينادي بآراء خصومه ولننه لم يش –لو أراد أن يخون رسالته ويتجنب االضطهاد 

ي هذا اليالم يُْبِطل قو  الفداء, تلك القو  الوحيد  التي تحرر اإلنسان وتيطيه نل ما يحتاجه ف

 وفي اليالم اآلتي 

 

 

 

 

 

 خااااااااااااااااااااال  الكاااااااااااااااااااال

أجلااااااااااايماااااااااااات مااااااااااان   

 

 

 كلااااااااااااااااااااه الحماااااااااااااااااااال

 قاااااااااااااال قاااااااااااااد كمااااااااااااال

 

 لفاااااااااااااااادى اإلنسااااااااااااااااان

 كاماااااااااااااااااال اإلتقااااااااااااااااااان

 

 تُاااااااااااااااااااادر  البااااااااااااااااااااّرا

ااااااااااااااااااااام األمااااااااااااااااااااار  تمَّ

 

 

 

 قرار

 كناااااااات مااااااااديون العلااااااااي

 فقضااااااااى دينااااااااي الااااااااذي

 

 

 قاااااااااااد قضاااااااااااى ديناااااااااااي

 حينماااااااااااا ماااااااااااات لاااااااااااذا

 

 إذ أتااااااااى ماااااااان عرشااااااااه

 تااااااااااامَّ مساااااااااااعاه هناااااااااااا

 

 أيُّهاااااااااااااا السااااااااااااااعي ألن

 ثِاااااْ  ففاااااادي النااااااس قاااااد
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 أيُّهاااااااااااااااااااا الخطااااااااااااااااااااة

 ُحلُّااااااااااااااااااااة الحياااااااااااااااااااااة

 

 

فاااااااادي الجئاااااااوافااااااا لى ال  

 تلبسااااااااااوا ماااااااااان بااااااااااره

 

 

 

 

 

 

 

 اإلصحاح الخامس )ب(

62-31اآليات   

يَّةَ فُْرَصةً لِ 11" يَِّة أَيَُّها اإِلْخَو ُ  َلْيَر أَنَّهُ الَ تَُصي ُِروا اْلُحر ِ ْلَجَسِد، فَإِنَُّنْم لِنََّما ُدِعيتُْم ِلْلُحر ِ

 تُِحبُّ قَِريبَكَ »نَّ ُنلَّ النَّاُموِس فِي َنِلَمٍة َواِحَد ٍ يُْنَمُل: ألَ 11بَْل بِاْلَمَحبَِّة اْخِدُموا َبْيُضُنْم َبْيضاً  

ُضُنْم َبْيضاً  فَإَِذا ُنْنتُْم تَْنَهُشوَن َوتَأُْنلُوَن َبْيُضُنْم َبْيضاً، فَاْنُظُروا ِلئاَلَّ تُْفنُوا بَيْ 11«  َننَْفِسكَ 

وحِ فَالَ تُنَ 12 لُوا َشْهَو َ اْلَجَسِد  َولِنََّما أَقُوُل: اْسلُُنوا بِالرُّ وحِ 17م ِ ألَنَّ اْلَجَسَد يَْشتَِهي ِضدَّ الرُّ

وُح ِضدَّ اْلَجَسِد، َوَهَذاِن يُقَاِوُم أََحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّك تَْفيَلُوَن َما الَ تُِريُدوَن   َولَِنْن لَِذا 18َوالرُّ

وحِ فَلَْستُْم تَْحَت النَّاُموِس   ْعَماُل اْلَجَسِد َظاِهَر ٌ: الَّتِي ِهَي ِزنًك َعَهاَر ٌ َنَجاَسةٌ َوأَ 12اْنقَْدتُْم بِالرُّ

ٌب ِشقَاٌق بِْدَعةٌ 11َدَعاَر ٌ  َحَسٌد قَتٌْل 11ِعبَاَد ُ األَْوثَاِن ِسْحٌر َعَداَو ٌ ِخَصاٌم َلْيَر ٌ َسَخٌط تََحزُّ

يَن يَْفيَلُوَن ْنَها َنَما َسبَْقُت فَقُْلُت أَْيضاً: لِنَّ الَّذِ ُسْنٌر َبَطٌر، َوأَْمثَاُل َهِذِه الَّتِي أَْسِبُق فَأَقُوُل لَُنْم عَ 

وحِ فَُهَو: َمَحبَّةٌ فََرٌح َسالٌَم، ُطوُل أَنَا ٍ لُْطٌف 11ِمثَْل َهِذِه الَ َيِرثُوَن َملَُنوَت اللِه   ا ثََمُر الرُّ َوأَمَّ

َوَلِننَّ الَِّذيَن ُهْم ِلْلَمِسيحِ قَْد 11ِه لَْيَس نَاُموٌس  َوَداَعةٌ تَيَفٌُّف  ِضدَّ أَْمثَاِل َهذِ 11َصالٌَح، لِيَماٌن 

وحِ فَْلنَْسلُْك أَْيضاً بَِحَسِب الرُّ 11َصلَبُوا اْلَجَسَد َمَع األَْهَواِء َوالشََّهَواِت   وحِ  لِْن ُننَّا نَِييُش بِالرُّ

ْيُضنَا بَْيضاً "الَ َنُنْن ُمْيِجِبيَن نُغَاِضُب بَْيُضنَا بَْيضاً، َونَْحِسُد بَ 12  

طبق تماماً ينظر الرسول بولس للك الحيا  المسيحية نحيا  الحرية الحقيقية  وهذا ين

الشر, علك تيليم السيد المسيح الذي نادى بالحرية لجميع الناس  الحرية من الخطية و

يسوع  الحرية من لينة  الناموس ومن الشيور بالفشل المستديم  ومع أن اإليمان بالمسيح
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راً ما ب المؤمن حرية حقيقية ال يمنن أن تُقدَّر بمال أو أي شيء مادي لال  أن المؤمن نثييه

ر حريته وال يحيا بصور  تتفق مع حالته الجديد   هذا نان اختبار المؤمني ن في ننائس ال يُقد ِ

 اختبروالالطية  جاء لليهم الرسول ونادى بنلمة اإليمان وبمغفر  الخطايا فآمن النثيرون و

ادا  في حياتهم حريةً لم ينونوا ييرفون مثيالً لها  لنن ما أن ترنهم بولس وذهب للمن

ينة  أخذوا باإلنجيل في بقاع أخرى من عالم المتوسط حتك أخذوا بالتفريط بحريتهم الثم

ول علك ينقادون وراء الذين عل موا أن اإلنسان ُملَزم بحفظ جميع شرائع اليهد القديم للحص

ر  ناملة نسي هؤالء أن اإلنسان فقد مقدرته علك حفظ الوصايا اإللهية بصو الخالص  لقد

, منذ سقوط آدم وحواء في الخطية  نسي هؤالء أن الله ذاته أعد  طريقة فيالة للخالص

خطيئة طريقة تطلب من اإلنسان النف عن السيي إلرضاء ربه بواسطة أعماله الملوثة بال

 وقبول خالص مجاني فيال 

وا أن هذه لس أهل لالطية بيطية الله الثمينة أي بالحرية ويطلب منهم أن يريذنر بو 

رية لها الهبة يجب أن تستيمل بنل حذر لئال يخسروها  فالحرية ليست باإلباحية والح

نل شيء  قوانين لذا أساء اإلنسان استيمالها انقلبت الحرية علك فساد وفوضوية  ومقياس

ة، محبة و المحبة  نل الشريية اإللهية تُلَخَّص بنلمة محبفي الحيا  المسيحية المتحرر  ه

حدر  الله ومحبة القريب الذي هو نل لنسان ييبر سبيل حياتي مهما نان ومن أي أصل ان

ي فالحرية من الناموس هي حرية المؤمن الذي لم ييد ملزماً بحفظ الناموس نشرط أساس

م ألن ته البشرية الساقطة وهذا لير الزلدخول الحيا  األبدية  هذا لير ممنن نظراً لطبيي

ن يحيا المسيح يسوع لنما جاء ممثالً ونائباً عن نل مؤمن  لنن هذا القول ال ييني بأن المؤم

ليقيد  النتابية خارج الشريية أو يترك لطبييته البشرية الينان  لقد أساء النثيرون فهم هذه ا

موضوع الحقيقة بأسرها المتيلقة بفي شتك عصور المسيحية نظراً المتناعهم عن رؤية 

 الحرية المسيحية وعالقة المؤمن بالناموس أو الشريية 

وأحسن جواب لنل سؤال عن هذا الموضوع الميقد هو جواب الرسول: المؤمن  

ذي ال المتحرر من الخطية ال يسي ر أموره بل لنه يخضع إلرشادات الروح القدس  ولنن ال

اقطة يزال تحت قياد  الجسد أي طبيية اإلنسان السيؤمن بيسوع المسيح المخلص ال 

تصر علك المتحالفة مع الشيطان الرجيم  فإن سمح اإلنسان للروح بأن يقوده فإنه لذ ذاك ين

إن حالته تزداد الجسد وال ييود تحت لينة الناموس, بينما لن تابع اإلنسان سيرته في الجسد ف

ء للك أسوء  أعمال الجسد ظاهر  لليي  ان وعاقبتها الموت الروحي  وقد قسمها من سي 

 (  : الخطايا الجنسية ) الشهوانية الزنك واليهار  والنجاسة والدعار1أقسام:  1الرسول للك 

الله : الخطايا الروحية )عباد  األوثان والسحر, التي يننر اإلنسان بواسطتها ليمانه ب1

ترتنب ضد المحبة األخوية : الخطايا التي 1وبسلطته التامة علك جميع المخلوقات(  

: خطايا 1)اليداو  والخصام والغير  والسخط والتحزب والشقاق والبدعة والحسد والقتل(  
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ي الخارج اإلفراط في شرب المسنرات  فإن الذين يفيلون هذه الخطايا مهما نانوا متدينين ف

 ليس لهم نصيب في ملنوت الله 

قدَّر رون ثمار الروح الجيد  والتي ال تُ أما الذين ينقادون للروح القدس فإنهم يثم 

مان بثمن  وثمار الروح هي المحبة والفرح والسالم وطوال األنا  واللطف والصالح واإلي

والوداعة والتيفف  أهناك أي ناموس ضد هذه األثمار الروحية؟ لنن ما هو تفسير هذا 

لجسد مع ح يسوع قد صلبوا ااالنقالب التام لحيا  المؤمن؟ الجواب هو أن الذين آمنوا بالمسي

 األهواء وصاروا يييشون حسب الروح القدس  هذا سر الحيا  المسيحية, حيا  اإليمان

سبها لنا اليامل بالمحبة, حيا  التبرير بدون أعمال الناموس, حيا  الحرية الحقيقية التي ن

 يسوع المسيح بيمله النفاري علك الصليب 

 

 

 

 

 

 هاااا نحااان فاااي وساااط الااادجى

نااااااا باااااااب الرجاااااااوافااااااتح ل  

 لكاااااي نااااارى وجاااااه العلااااااي

 

 هاااااااذي القلاااااااوب الواهياااااااة

 معنااااااااى الحياااااااااة الباقيااااااااة

 لكاااااي نااااارى وجاااااه العلااااااي

 

 كالشااااامس إذ تعلاااااو الاااااذُرى

 حتااااااى ناااااارى مااااااا   يُاااااارى

 لكاااااي نااااارى وجاااااه العلااااااي

 

 روح الحياااااااااااة المرتجااااااااااى 

 نساااااااري حياااااااارى فاهااااااادنا

 وأعطنااااااااا النااااااااور الجلااااااااي

 

 باااااااااّدد شاااااااااكوكاً غاشاااااااااية

 واكشااااااااف لنااااااااا فنجتلااااااااي

الجلاااااااايوأعطنااااااااا النااااااااور   

 

 أشاااارق علااااى هااااذا الااااورى

 واْجااااُل الاااادجى ماااان حولنااااا

 وأعطنااااااااا النااااااااور الجلااااااااي

 

 

 



 

26 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلصحاح السادس

وَحاِني ِيَن ِمثْ 1" َل َهَذا أَيَُّها اإِلْخَو ُ، لِِن اْنَسبََق لِْنَساٌن فَأُِخَذ فِي َزلٍَّة َما، فَأَْصِلُحوا أَْنتُُم الرُّ

َب أَْنَت أَْيضاً   بُِروحِ اْلَوَداَعِة، نَاِظراً لِلَك اِْحِملُوا َبْيُضُنْم أَثْقَاَل بَْيٍض َوَهَنَذا 1نَْفِسَك ِلئاَلَّ تَُجرَّ

ُموا نَاُموَس اْلَمِسيحِ   َولَِنْن 1ألَنَّهُ لِْن َظنَّ أََحٌد أَنَّهُ َشْيٌء َوُهَو َلْيَس َشْيئاً، فَإِنَّهُ َيِغشُّ نَْفَسهُ  1تَم ِ

ألَنَّ 1  َعَملَهُ، َوِحيَنئٍِذ يَُنوُن لَهُ اْلفَْخُر ِمْن ِجَهِة نَْفِسِه فَقَْط، الَ ِمْن ِجَهِة َلْيِرهِ  ِليَْمتَِحْن ُنلُّ َواِحدٍ 

َراِت  َولَِنْن ِليَُشاِرِك الَِّذي يَتَيَلَُّم اْلَنِلَمةَ اْلُميَل َِم فِي َجِميعِ اْلَخيْ 2ُنلَّ َواِحٍد َسَيْحِمُل ِحْمَل نَْفِسِه  

ألَنَّ َمْن يَْزَرعُ 8وا! اللهُ الَ يُْشَمُخ َعلَْيِه  فَإِنَّ الَِّذي يَْزَرُعهُ اإِلْنَساُن لِيَّاهُ يَْحُصُد أَْيضاً  الَ تَِضلُّ 7

وحِ يَْحُصُد َحيَا ً أَبَِديَّةً   وحِ فَِمَن الرُّ فَالَ 2ِلَجَسِدِه فَِمَن اْلَجَسِد يَْحُصُد فََساداً، َوَمْن يَْزَرعُ ِللرُّ

فَإِذاً َحْسَبَما لَنَا فُْرَصةٌ فَْلنَْيَمِل 11فِي َعَمِل اْلَخْيِر ألَنََّنا َسنَْحُصُد فِي َوْقتِِه لِْن ُننَّا الَ نَِنلُّ  نَْفَشْل 

ِدي! يَ اُْنُظُروا، َما أَْنبََر األَْحُرَف الَِّتي َنتَْبتَُها لِلَْيُنْم بِ 11اْلَخْيَر ِلْلَجِميعِ، َوالَ ِسيََّما ألَْهِل اإِليَماِن  

تِنُوا، ِلئاَلَّ َجِميُع الَِّذيَن يُِريُدوَن أَْن يَْيَملُوا َمْنَظراً َحَسناً فِي اْلَجَسِد، َهُؤالَِء يُْلِزُموَنُنْم أَْن تَْختَ 11

َبْل  ألَنَّ الَِّذيَن يَْختَِتنُوَن ُهْم الَ َيْحفَُظوَن النَّاُموَس،11يُْضَطَهُدوا ألَْجِل َصِليِب اْلَمِسيحِ فَقَْط  

ا ِمْن ِجَهِتي، َفَحاَشا ِلي أَْن أَْفتَِخَر 11يُِريُدوَن أَْن تَْختَِتنُوا أَْنتُْم ِلَنْي يَْفتَِخُروا فِي َجَسِدُنْم   َوأَمَّ

اْلَمِسيحِ ألَنَّهُ فِي 11لاِلَّ بَِصِليِب َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ، الَِّذي بِِه قَْد ُصِلَب اْليَالَُم ِلي َوأَنَا ِلْليَالَِم  

فَُنلُّ الَِّذيَن يَْسلُُنوَن ِبَحَسِب 12يَُسوَع لَْيَس اْلِختَاُن َيْنفَُع َشْيئاً َوالَ اْلغُْرلَةُ، َبِل اْلَخِليقَةُ اْلَجِديَد ُ  

ٌد َعلَيَّ فِي َما بَْيُد الَ يَْجِلُب أَحَ 17َهَذا اْلقَانُوِن َعلَْيِهْم َسالٌَم َوَرْحَمةٌ، َوَعلَك لِْسَراِئيِل اللِه  

ِ يَُسوَع   ب  نِْيَمةُ َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ َمَع ُروِحُنْم 18أَتْيَاباً، ألَن ِي َحاِمٌل فِي َجَسِدي ِسَماِت الرَّ

 أَيَُّها اإِلْخَو ُ  آِميَن "
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ن نبدأ وصلنا للك نهاية دراستنا لرسالة الرسول بولس للك أهل لالطية المؤمنين  وقبل أ

تي تيلمناها األخير من الرسالة سنيمد بيون الله للك مراجية النقاط الهامة البتفسير الفصل 

ه للك ننائس لالطية   من تيليم الرسول الموجَّ

: شك أهل لالطية في دعو  الرسول بولس: ما أن برح الرسول تخومهم حتك 1 

صحة  عنجاء البيض من المتهودين وانتقدوا الرسول بشد  وحاولوا بذر اإلشاعات الناذبة 

اً أي دعو  الرسول  ونظراً لهذا األمر المحزن الحظنا أن قسماً نبيراً من الرسالة نان دفاعي

لة عن دعوته التي تلقاها من الله بدون ميرفة أو وساط ة أن الرسول نتب بصور  مطو 

 البشر 

يل : شك أهل لالطية باإلنجيل:  تيرض بولس لالنتقاد نظراً لمناداته باإلنج1 

سوع وليس ولتيليمه أن اإلنسان يُقبَل لدى الله وييدُّ باراً نظراً إليمانه بالمسيح ي المجاني

لة عن ن يمة بواسطة أعمال الشريية الموسوية  الحظنا أيضاً أن بولس نتب بصور  مطو 

الته الله الخالصية المجانية وعن حماقة االتنال علك طقوس الشريية ألن اإلنسان في ح

م جميع أوامر الناموس  فاإلنسان تحت الناموس وهوالحاضر  ال يقدر مه  ما عمل أن يتم 

نه ال مليون ألنه ال يقوم بنل متطلبات الناموس  فاإلنسان هو تحت الناموس وهو مليون أل

س تذهب يقوم بنل متطلبات الناموس  ولنن أن التجأ اإلنسان للك المسيح فإن لين النامو

لهامة هو يمنح المؤمن بره وخالصه  وظيفة الناموس اعنه لذ أن المسيح حملها علك نفسه و

 لذن أن يجلب الناس للك المسيح 

القية ولذ وصل بولس للك نهاية رسالته يأتي علك ذنر بيض األمور األدبية واألخ 

ية يحذر بواسطتها التي يجب أن تُتبع في حيا  الننيسة ثم ينهي رسالته بنصيحة أبوية رسول

   من مغبة اتباع الميلمين النذبة المؤمنين للمر  األخير

بح أ: نيفية مياملة أخ وقد فوجئ بارتناب خطية: لن المؤمن في هذه الحيا  ال يص 

ض للسقوط في نل يوم بل نل ساعة من حياته  والنتاب المقد س يُظِهر نامالً فهو لذلك ُميرَّ

أخطأ المؤمن بصور   لنا بنل جالء أنه ال نمال قبل الذهاب للك السماء  ما اليمل لذاً لن

ن للروح علنية؟ جواب الرسول هو أن الروحانيين من أعضاء الننيسة أو أولئك الذين ينقادو

ة  هذا القدس وليس لحنمتهم أو آرائهم الخاصة يتوقف عليهم لصالح الخاطئ بروح الوداع

نحنا يم ال ييني أن الخطية شيء بسيط لذا ارتنبها المؤمن لنن الغفران أمر سماوي واقيي

تنا أال لياه الله بصور  مجانية نظراً الستحقاقات الرب يسوع فإن نان الله يغفر لنا زال  

بييد عنا  ينتظر منا نحن أن نغفر ذنوب اآلخرين؟ وعلينا أيضاً أن الوقوع في الخطية لير

ا البيض شخصياً ولننا لذا ساهمنا في لصالح المؤمن الخاطئ لنما ننون حاملين أثقال بيضن

نني لن مين روح الشريية أو ناموس المسيح  ولنن لن ابتدأ نل منا أن يقول عن نفسه لمتم

 أقع في هنذا خطية فإننا ننون لاشين أنفسنا 
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م هو: ب: ال يمنن لإلنسان أن يخدع الله أو يتجاهل قوانين الحيا : مبدأ الحيا  اليا 

الحيا   ا نحصد ثمر الروح أيالذي يزرعه اإلنسان لياه يحصد أيضاً  لن عِملنا للروح فإنن

ذا فإن األبدية, ولنن لن انقدنا لشهوات الجسد واتبينا ميوله فليس أمامنا لال الموت  وهن

  االعتراف الشفوي بالمسيح بدون حيا  مبنية علك ذلك االعتراف هو أمر لير نافٍ 

ن فليجتهد الجميع لذن علك عمل الخير لجميع الناس وخاصة لمن هم من أهل اإليما  

سهم ج: الذين يُيَل ِمون أن حفظ الناموس ضروري للخالص هم منافقون: ألنهم هم أنف 

ذين ال يحفظون الناموس بحذافيره  فليحذر لذن المؤمنون من جميع الميلمين النذبة ال

بالحقيقة  يحاربون لنجيل يسوع المسيح  فالذين يجيلون أنفسهم حما  الشريية اإللهية هم

مقدرتهم هي الذي تم علك الصليب  لن المتهودين يفتخرون بالناموس وبأعداء الخالص اإلل

 يقدر أن علك حفظ الناموس  لنن بولس تيلم أن اإلنسان الذي عرف نفسه نما عرفه الله ال

ك لليالم يفتخر لال بأمر واحد: صليب المسيح, ليس فقط نحادثة تاريخية ذات أهمية عظم

يسوع  في صميم حياته  وخالصة األمر أنه في بأسره بل نحادثة شخصية اختبر قوتها

 المسيح ليس الختان ينفع شيئاً وال الغرلة بل الخليقة الجديد  

 أسئلة للبحث

: لماذا نتب الرسول بولس هذه الرسالة؟1  

: من هم المتهودون؟ وماذا عل موا؟1  

فداء؟ل: ما هي قيمة عمل يسوع المسيح الفدائي علك الصليب؟ ونيف نستفيد من هذا ا1  

ه؟ وما هو الدرس الذي نتيلمه من سير  خليل الله؟1 : نيف نال لبراهيم الخليل بر   

الناس أن  : لماذا أعطك الله الشريية )أي الناموس( في أيام موسك النبي بينما ال يستطيع1

هم بواسطة الناموس؟  يحصلوا علك بر 

: للك نم قسم يُقسم التاريخ البشري؟2  

؟ وما هو وعد الله إلبراهيم الخليل؟: ما مينك نلمة لنجيل7  

ية : ما هي أوجه الشبه بين الرسالة للك رومية وهذه الرسالة؟ وهل تياليم رومية ولالط8

 الزمة أليامنا هذه؟
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الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية ة أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجاعبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكتروني

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

  حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل

 

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 

 


