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غالطيةأهل رسالة بولس الرسول إلى 
للنعمة والناموسالفهم الصحيح : االصحاح الثالث

أمام الذينأنتم من رقاكم حتى ال تذعنوا للحق ، األغبياءالغالطيونأيها "

[1" ]مصلوبا  عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم 
بأكثر الم بدأ في الك، عن رسوليته وتأكيد سلطانه كمعلمبولس بعد دفاع القديس -

عفاء عن وشرح علي سبيل المثال أنه يمكن اال. ثقة، مقارن ا بين اإليمان والناموس

اولكن هذا ال يجعله مجرم،  حسب، عمل هللا الذي ال يغفر آثامنا ففالتبرير هو . بار 

.خطاياهيبرر الخاطئ التائب وال يبررالسيد المسيح لنا، ألن هللا وإنما يقدم بّر 

لى خبرة القديس بولس حديثه بخصوص اإليمان كمصدر للتبرير باإلشارة إيبدأ -

ونهم، عيبوضوح أمام رُسم المصلوب ، فقد أغبياءلقد دعاهم . أنفسهمالغالطيين

ا من كثالمصلوب السيد المسيح الغالطيونباإليمان يرى أي  ير من أكثر وضوح 

ف اليهود الذين كانوا في أورشليم منهمكين في أعمال الناموس الحرفية؛ فكي

على يقللون اآلن من شأن اإليمان في غباوة بقبولهم خداع هؤالء الذين يتكلمون

أعمال الناموس؟
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بل في يةغالطفي ( السيد المسيح)يصلب لم : ]الفميوحنا الذهبي يقول القديس 

مت ليعلن عن قوة اإليمان في رؤية أحداث ت" بينكم": أورشليم، ومع هذا يقول

من لقد رأوا بعيني اإليمان بأكثر وضوح(... حدث الصلب)على بعد مسافات 

.للصلببعض الذين كانوا حاضرين ومشاهدين 

ا؛ تمدحهم لقبولهم الحق المطلق، وتلومهمهذه - ا ولوم  الكلمات تحمل مديح 

االمسيح الذي شاهدوه عاري ا، مطعون ا، تركوا السيد ألنهم  صليب على المسمر 

التي احتملها )من أجلهم، ولجأوا إلى الناموس، دون أن يخجلوا من هذه اآلالم 

(.عنهم

ف، المسيح بال هدموت السيد بعدما أظهر أنهم رفضوا اإليمان، وحسبوا ألنه -

!قام بتوبيخهم الذي مهما بدا عنيف ا، فهو أقل مما يستحقون

.[يالفدائأغبياء ألنهم تجاهلوا خبرتهم الشخصية مع المخلص وعمله دعاهم -

الغالطييننحن ندافع عن الرسول الذي دعا : ]أغسطينوسالقديس يقول -

ا إخوة، ذلك ألنه لم يقل هذا  :ائلينباطال ، لئال يتهموه قأغبياء، وقد دعاهم أيض 

"  كمالحيكون مستوجب باطال  أخيه كل من يغضب على إن لكم وأما أنا فأقول "

(22: 5متي )

بر بخأخذتم الروح، أم الناموس أبأعمال: فقطمنكم هذا أريد أن أتعلم "

اآلن تكملون ابتدأتم بالروح، أبعدما؟ أغبياءاإليمان؟ أهكذا أنتم 

[4-2" ]عبثا  كان عبثا ، إن المقدار احتملتم أهذا . بالجسد

وا لقد نال. بأعمال الناموسباإليمان وليس القدس نعمة الروح لقد اختبروا -

العظيمة ومزاياها في حياتهم اليومية وسلوكهم، فلماذاالروحقوةبالفعل 

يتركون هذا ويرتدون إلى الناموس العاجز عن أن يهبهم شيئ ا كهذا؟

لى ، باألمور العليا، وانحدروا إلى األسفل، أي إبدأوا بالروحأغبياء، ألنهم هم -

رة ثم يبدأ اإلنسان الحكيم عادة ببدايات صغي. بالجسدأعمال الناموس الخاصة 

:  بي الفميقول القديس يوحنا الذه. يتقدم إلى األمور العليا، أما هم ففعلوا العكس

ا قوي  ] ا تجرون بعدما تتفرسون في الشمس تطلبون شمعة؟ بعدما تأكلون طعام 

؟وراء اللبن

ا بسبب لقد تألمتم كث؟ فهل كان هذا عبث ااحتملوا الكثير من أجل إيمانهم، لقد - ير 

رقونه إيمانكم، فال تخافوا من هؤالء المخادعين، لئال يجردونكم من إكليلكم ويس

[.منكم
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بخبر أم الناموس أبأعمالفيكم، قوات ويعمل يمنحكم الروح فالذي "

من الذين همإذا  أن اعلموا . برا  ابراهيم باهلل فحسب له آمن كما اإليمان؟ 

[7-5" ]إبراهيماولئك هم بنو اإليمان 
وليس بخبر اإليماننلتم الروح القدس الذي يعمل عجائب بينكم، وذلك لقد -

نلتم عطية عظيمة كهذه، وتممتم هل : ولهذا فهو يسألهم. بأعمال الناموس

اضح مثل هذه العجائب، ألنكم حفظتم الناموس أم ألنكم التصقتم باإليمان؟ و

ه حتى باإليمان ليس خبرة جديدة، فإنالتبرير . أن هذا تحقق بسبب اإليمان

.قبل الناموس كان إلبراهيم أب اآلباء ذات الخبرة

ا كمالقديس بولس خبرة إبراهيم ألن له قدره العظيم عند اليهود، يؤكد -

براهين ويقدم الالجسدوليس حسب يترجى األمم أن يُحسبوا أوالده باإليمان

ا التناغم الك امل بين على أن إنجيل الحرية يتفق مع وعود العهد القديم، مبرز 

ة بالعهد فهم عالقة المسيحيالمتهودونلقد أساء . تعليم العهد القديم واإلنجيل

صوص تحرر القديم، لذلك فهو يلفت االنتباه إلى األساس التعليمي لعقيدته بخ

ا أنهم ورثة المواعيد والبركات التي  األمم من الناموس الموسوي، مظهر 

.قبل الناموس وقبل الختانأُعطيت إلبراهيم 

راهيم أن إبسبق فبشر األمم، يبرر باإليمان ان هللا فرأى سبق والكتاب إذ "

راهيم إبيتباركون مع اإليمان، الذين هم من إذا ، . األممفيك تتبارك جميع 

[9-8]" المؤمن
برر إن كان ذاك الذي كان قبل النعمة قد ت: ]يوحنا الذهبي الفميقول القديس -

نه أية أل(. نتبرر باإليمان)باإليمان مع أنه كان غني ا باألعمال، فباألولى نحن 

ان خسارة لحقت بإبراهيم بكونه ليس تحت الناموس؟ ال شيء؛ فإن إيمانه ك

ا على أنهم من نسل إبراهيم، وإذ . كفيال  للتمتع بالبرّ  خشوا من اعتمدوا كثير 

لك إلى بولس ذحٌول القديس تخليهم عن الناموس لئال يجعلهم غرباء عنه، لذلك 

.  راهيمبإببرهان ضدهم، ُمثبت ا أن اإليمان على وجه الخصوص هو الذي يربطهم 

 ثم بقولهم إن الناموس جاء أوال  الغالطيينالمعلمون الكذبة أن يربكوا اعتاد -

اآلن يزيل هذا المفهوم بإظهار أن اإليمان سبق الناموس، كما يتضح. اإليمان

.[في حالة إبراهيم الذي تبرر قبل استالم الناموس

ا- ى بٌشر ُمعط. تبرر إبراهيم قبل وضع ناموس الختان بخمسة عشر عام 

مال أن التبرير يتحقق بأعفلو . باإليماناألمم تتبرر الناموس إبراهيم بأن 

.الناموس لبشر هللا إبراهيم بإعطاء الناموس، ال بتقديم بركة اإليمان
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مكتوب ملعون كلألنه هم تحت لعنة أعمال الناموس، جميع الذين هم من ألن "

ليس ولكن أن. بهال يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل من 

وس النامولكن . يحيابااليمانالبار ألن يتبرر بالناموس عند هللا فظاهر أحد 

[12-10]" بهاسيحيابل االنسان الذي يفعلها اإليمان ليس من 

ت بركة الخالص من لعنة الناموس خالل السيد المسيح الذي فيه تحققيتحقق -

الذين يسعون أن يتمموه هم تحت اللعنة أن الناموس ذاته يشهد . إبراهيم

، ألنه (26: 27تثنية )" بهامن ال يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل ملعون "

ا أن ننال البّر بذلك بينما في الواقع ت قودنا هذه يطالبنا أن نعمل به ُمفترض 

.األعمال إلى الكبرياء عندما نُتممها، وهذا هو جوهر الخطية

ألن يحفظونهيقدر الناموس أن يهب البّر بل يجلب موت ا على كل من ال ال -

.هيتمموالذين يلتصقون بالناموس هم تحت اللعنة، إذ يستحيل عليهم أن 

من اللعنة هي حكم صادر ضد كل كاسٍر للناموس بينما تحل البركة على كل-

ا بسبب أعمال ال. يعيش بالنعمة ناموس بمعنى آخر من يحسبون أنفسهم أبرار 

قيق كل يسقطون في الكبرياء، ويصيرون تحت اللعنة، والذين يعجزون عن تح

ا تحت اللعنة،  ه اللعنة؟واآلن كيف ينتشلنا السيد المسيح من هذأعماله هم أيض 

ن كل ملعو: ألجلنا ألنه مكتوبصار لعنة إذ المسيح افتدانا من لعنة الناموس "

ال في المسيح يسوع لننإبراهيم لألمم لتصير بركة . خشبةمن علق على 

[14-13" ]الروحموعد باإليمان 
لذي بال القول بأننا خالل الخطية صرنا تحت اللعنة، بينما صار مخلصنا ايمكننا -

معلق الألن "ال بارتكابه خطية ما، وإنما بتعليقه على خشبة ، ألجلنالعنة خطيه 

احتضننا ونحن تحت اللعنة، وهكذا . (23-22: 21تثنية " )هللاملعون من 

ي لم ألنه جعل الذ"و، "لعنة ألجلناصار المسيح "قوله في . بنعمتهوأنقذنا منها 

المسيح يعني أن السيد ، ال (21: 5كورنثوس2" )يعرف خطية، خطية ألجلنا

ا وأوجاعناحزاننا حملها لكن "خطية أو لعنة، إنما َحمل اللعنة التي علينا صار 

الذي "؛(4: 53إشعياء)" مذلوال  من هللا و مصابا  مضروبا  حسبناه ونحن تحملها 

ا للبر حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحي

.(24: 2بطرس 1" )شفيتم(53إشعياءأي بجروحه؛ كما في )بجلدته الذي 

ات خلصنا السيد المسيح المصلوب من اللعنة، إذ حقق في شخصه كل متطلب-

اليهود الناموس بالكامل، وفي الوقت نفسه صنع كفارة كاملة وتامة عن كل تعديات

يد هكذا صار الناموس مرضي ا ال يطالب الس. ضد الناموس( والبشرية بوجه عام)

.المسيح وال بقية الجنس البشري بشيء ما داموا متحدين معه بالمعمودية
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الفرق بين النعمة والناموس

.نا منهاخلصالسيد المسيح بالناموس صرنا تحت اللعنة، بينما بنعمة -

؛ أما (4-3: 15كورنثوس1)عادة  تُعِلن عما يفعله هللا ألجلنا النعمة -

(.17-1: 20خروج )الناموس فيُعلن عما يطلبه هللا منا 

ونتقدس ( 23: 14يوحنا )تهبنا حياة وقوة لكي نطيع الوصية النعمة -

أما الناموس فيأمر بالطاعة والقداسة الكاملة ، (22-14: 6رومية )

(.10: 2يعقوب )وإال سقطنا تحت الموت ( 25-24: 6تثنية )

، أما الناموس (16: 3يوحنا )غالب ا ما تكشف عن حب هللا لنا النعمة -

(.37: 22متي )فغالب ا ما يأمرنا بحب هللا 

بينما أُعِلنت ، (9: 3غالطية)أُعِلن لنا عن البركات اإللهية بالنعمة -

(.10: 3غالطية)اللعنة ونحن تحت الناموس 

، أما تحت (1: 5غالطية)النعمة تهبنا الحرية في السيد المسيح -

(.3-1: 4غالطية)الناموس فكنا عبيد  للخطية 

الفرق بين النعمة والناموس
1)، أما الناموس فقوة الخطية (16: 1رومية )هي قوة هللا النعمة -

(. 56: 15كورنثوس

، أما الناموس فيحرم اإلنسان من (4غالطية)نلنا البنوة لآلب بالنعمة -

(.24-12: 18خروج )الحضرة اإللهية 

أما الناموس فله ظل الخيراتعينها، النعمة تُِعلن عن صورة الصالحات -

(.1: 10عبرانيين )العتيدة 

:  22تكوين )[ 14]تصير البركة لألمم ( المسيحالرب يسوع )إبراهيم بنسل -

.واليهود والعالم أجمع، إن آمنوا به( 4: 26؛ 18

ن ال أن يهب البّر بل يجلب موت ا على كل مال يقدروبهذا نري أن الناموس-

بركة اللعنة هي حكم صادر ضد كل كاسٍر للناموس بينما تحل ال[. 10]يحفظونه 

ا بس. على كل من يعيش بالنعمة بب بمعنى آخر من يحسبون أنفسهم أبرار 

عجزون أعمال الناموس يسقطون في الكبرياء، ويصيرون تحت اللعنة، والذين ي

ا تحت  .اللعنةعن تحقيق كل أعماله هم أيض 

.ل فينابنعمته التي تعماللعنة؟واآلن كيف ينتشلنا السيد المسيح من هذه -
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و من أيها اإلخوة بحسب اإلنسان أقول، ليس أحد يبطل عهد ا قد تمكن ول"

ال ، ‘في إبراهيم وفي نسله’المواعيد فقيلت وأما . عليهإنسان أو يزيد 

‘  كوفي نسل’عن واحد كأنه بل كثيرين، عن كأنه ‘ وفي األنسال’يقول 

[16-15]" الذي هو المسيح

دعوهم وها هو ي" أغبياء"دعاهم قبال  لقد : ]الفميوحنا الذهبي يقول القديس -

فهل إن أقام إنسان عهد ا: ويشرح... ، وذلك لتوبيخهم في نفس الوقت"إخوة"

. "ليهيزيد ع"يجرؤ َمن يأتي بعده من يُغيره أو يزيد عليه؟ هذا ما يعنيه بـ 

ع أقام هللا عهد ا م... باألولى عندما يُقيم هللا عهد ا؛ ومع َمْن أقام عهد ا؟ 

، هذه البركة ال يمكن تتبارك جميع األمم في نسلهإبراهيم، إذ وعده بأن 

[.لمسيحهو السيد احسب الجسد إبراهيمونسل... للناموس أن يُلقي بها جانب ا

د إن إبراهيم نال وعد ا ليس فقط في السي: ]أغسطينوسالقديس يقول -

لسيد جسده، أي في كنيسة االمسيح، نسل إبراهيم الذي يبارك األمم، بل وفي 

بق علينا إن كان نسل إبراهيم يُفهم عن السيد المسيح وحده، فإنه ينط. المسيح

ا، أي على السيد المسيح بأكمله .[احدالرأس والجسد، المسيح الو: نحن أيض 

الوثالثين سنة، مئة أربع الناموس الذي صار بعد إن : هذااقول وإنما "

ألنه . دالموعقد سبق فتمكن من هللا نحو المسيح حتى يبطل عهدا  ينسخ 

ا هللا وهبهولكن من موعد أيضا  ان كانت الوراثة من الناموس فلم تكن 

[18-17" ]إلبراهيم بموعد
ا430هللا وعده إلبراهيم ونسله قبل إعطائه الناموس بـ أعطى - هذا . عام 

.يسوع، نسل إبراهيمفي الرب الوعد السابق للناموس تحقق 

ا عن 430القديس بولس ذكر - في التعليق على)الفلسطيني الترجومعام 

في للنص الكتابي الذي يُتلى( تفسير)، وهي إعادة صياغة (40: 12خروج 

.الخدمات المقامة في المجمع أيام القديس بولس

لمقدس، بعد أن قدم براهين كثيرة تقوم على أساس التقليد اليهودي والكتاب ا-

رية، فال يُزاد نحترم العهود البشننا استخدم القديس بولس مثال  بشري ا، يشرح أ

أو ينقص شيء من شروطها، واآلن قد أُقيم عهد مع إبراهيم قبل استالم 

ا،  لم يُذكر فيه حفظ أعمال الناموس، بل ذكر في430الناموس بحوالي  ه عام 

لى بعد ذلك يُساء إ( حفظ أعمال الناموس)ما أُضيف هذا الشرط فإذا . اإليمان

(.األممجميع إبراهيم، السيد المسيح، تتبارك نسلفي )العهد اإللهي 
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د وعد له فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي ق

.  واحدوأما الوسيط فال يكون لواحد ولكن هللا. مرتبا  بمالئكة في يد وسيط

ي ناموس قادر ان يحيأعطي لو ألنه ! حاشاالناموس ضد مواعيد هللا فهل 

[21-19" ]بالناموسلكان بالحقيقة البر 
عد إال أن القديس بولس لم يُذكر بحيث " فلماذا الناموس؟"علي السؤال للرد -

، يعلن رفضه لفهم (25-21: 7رومية )الجانب السلبي للناموس وأعماله 

الناموس بكونه مضاد ا لوعود هللا، بل باألحرى يؤكد أن عمل الناموس هو 

ا عن تقديم الب ّر أو تحديد الوضع القانوني لإلنسان أمام هللا، وإن كان عاجز 

فعالة فسلطان حفظ أعمال الناموس الحرفية كأداة. تغيير عالقة اإلنسان باهلل

.لمسيحفي تحقيق خطة هللا يكون محدودا  حتى يُعلن اإليمان ويأتي السيد ا

كما انيماألقانقسام بين أي ال " واحدولكن هللا لواحٍد، وأما الوسيط فال يكون "-

ير يص(. ألن الالهوت واحد في اآلب واالبن والروح القدس)تعلمنا في اإليمان 

.باإليمان بهالرب وسيط ا مرة بين هللا واإلنسان، فيربط اإلنسان 

تى ، فال تقدر النعمة أن تبدأ عملها حالخطاةالسيد المسيح قادر أن يخلص -

.  ايُبرهن الناموس أننا مخطئون كما تظهر الرسالة إلى رومية لكل واحٍد من

على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع أغلق الكتاب لكن "

اموس كنا محروسين تحت الناإليمان، قبلما جاء ولكن . يؤمنونالمسيح للذين 

[23-22" ]أن يُعلنالعتيد إلى اإليمان علينا مغلقا  

سجٍن؛ كما في، "أن يُغِلق على الكل تحت الخطية"الناموس فقط يستطيع -

.عندئذ جاء السيد المسيح ليهبنا الحرية ويقدم لنا بّره

غايته أن. الناموس روحي، لكنه ال يحمل قوة الخالص أو إمكانية التبرير-

لتي بال يُظِهر للجنس البشري الساقط مدى فساد الطبيعة البشرية الخاطئة ا

حت يكشف لإلنسان عن خطيته وعماه واستخفافه باهلل وأنه ساقط ت. شفاء

إليه هكذا يقودنا الناموس إلى السيد المسيح بإبرازه حاجتنا. الغضب اإللهي

.كمخلٍص وطبيبٍ 

إنما للكشف يُْعَط الناموس لشفاء الضعفاء، ولم : ]أغسطينوسيقول القديس -

؛ لقد لقد تسلموا الناموس الذي لم يستطيعوا أن يتمموه... عن ضعفهم وإظهاره

ي إذ عرفوا أنهم فيبرأواعرفوا داءهم، والتمسوا عون الطبيب، مشتاقين أن 

كرٍب، األمر الذي ما كانوا ليعرفوه لوال عجزهم على تتميم الناموس الذي 

.[تسملوه
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بعدما ن ولك. باإليمانالمسيح لكي نتبرر إلى قد كان الناموس مؤدبنا إذا  "

باإليمانهللا ألنكم جميعا  أبناء . مؤدبلسنا بعد تحت اإليمان، جاء 

[26-24" ]يسوعبالمسيح 
ي لم إذ لم يدرك اليهود خطاياهم، وبالتال: ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

م يتوقون يشتاقوا إلى المغفرة؛ أُعِطي لهم الناموس ليتحسسوا جراحاتهم، لعله

، (السيد المسيح)مع المعلم ( الناموس)المؤدبال يتعارض اآلن ... إلى طبيب

رفق لكي بل يتعاون معه، ينطلق بالشاب الصغير من كل رذيلة، ويُِعدُّه بكل

.  رشدهمُ ولكن عندما تتشكل عادات الشاب حينئذ يتركه . يتقبل إرشادات معلمه

ا لنا بل كانإذا ،  عامال  كان الناموس مرشدنا، وكنا نحن خاضعين؛ لم يكن عدو 

صير بهذا مع النعمة في تعاون؛ ولكن إن ُدفِْعنا إلى أسفل بعد قبول النعمة ي

هذا تحطيم مضاد ا لنا، ألنه يُقيد أولئك الذين يجب أن يتقدموا في النعمة، ففي

.[لخالصنا

تى الناموس الطريق لإليمان، وكمرشٍد جاء بنا إلى السيد المسيح حمّهد -

الكامل، إلى اإلنسانيقودنافما هو دور اإليمان في حياتنا؟ إياه . باإليماننتبرر 

.المسيحبالرب يسوع أبناء هللا باإليمان فإننا جميع ا 

ا من حالة العداوة مع هللا،التبرير-  كثمرة الذي يعني في نظر القديس بولس عبور 

المسيح السيد حياةللخطية األصلية وِمْن الخطية الفعلية إلى البنوة التي بها نقتني 

ا هبة هللا المجانية بمقتضى عطية  المحبة بالعامل اإليمان اإللهية داخلنا، هي دائم 

.عمة هللايظن اإلنسان أنه بريء، يُصيبه الكبرياء ويحتقر نفطالما . (6: 5غالطية)

ا، إنه معلم صالح عمله أن يُ لهذا - قنع فالناموس يذل هذا الكبرياء ويطرحه خارج 

ركيز المتكبرين بالحاجة إلى إصالح، ويقود األطفال كما إلى المدرسة، ويتأكد من ت

.اانتباههم، وعند الضرورة يؤدبهم، ويطمئن على سالمتهم سلوكي ا وجسدي  

، هذا المؤدب يتعهد األطفال، فيقودهم في الشوارع ليُحِضرهم إلى المدرسة-

وخبرة الحياة ( اإلنجيل)ويدربهم على إيجاد متعة في قبول األخبار السارة 

ضوج عمله يتالءم مع الطفولة حيث يدخل بالمؤمن من الطفولة إلى الن. المسيحية

.ذاتالالذي يمنحه القدرة على ضبط النفس وإنكار في السيد المسيح، الروحي 

لى إن الناموس كان مؤدبنا إيعلمنا القديس بولس : ]ايريناؤسيقول القديس -

حرى حثهم هللا، ال بل باألبابن لم يَعُقهم الناموس قط عن اإليمان ... المسيح يسوع

، هذا على ذلك بقوله إنه ال خالص لإلنسان من جرح الخطية القديم إال باإليمان به

ا الكل جاذب  الصليب، الذي أخذ ِشبه جسد الخطية، وارتفع عن األرض على خشبة 

ا ، (32: 12؛ 14: 3يوحنا )إليه  .[األمواتومقيم 
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 يوناني، واليهودي ليس . المسيحكلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم ألن "

فان . وعيسواحد في المسيح وأنثى، ألنكم جميعا  ليس ذكر وال حر، ليس عبد 

[29-27]" الموعد ورثةوحسب نسل ابراهيم إذا  كنتم للمسيح فانتم 

فال . هللاتصيرون على شكل ابن، "لبستم المسيح"، و "اعتمدتم بالمسيح"إذ -

ائك، تسمح لدنس أو غضن يدنس نقاوة ثوب الخلود، بل احفظ قداسه كل أعض

دية ثوب ا من أعضاؤكم جميع ا مقدسة فتكون كمرتولتكن . تلبس السيد المسيحإذ 

أبناء هلل ونتحد كأعضاء مع ا ك" نلبس المسيح"ففي المعمودية . القداسة والنور

.  كلنا واحد ا، لنا ذات الميراث الذي وعد به ابراهيمفيه ونصير 

. ناهذا هو هدف السر العظيم من أجل: ]النزينزياغريغوريوسيقول القديس -

: 8كورنثوس2)هذا هو غرض هللا من أجلنا، هذا الذي صار إنسان ا وافتقر 

: 15كورنثوس1)ونستعيد صورته ، (11: 8رومية )، لكي يُْحيى أجسادنا (9

المسيح، في السيد فنصير واحد ا ( 10: 3كولوسي)، ويتجدد اإلنسان (48

ا، فال يكو ن ذكر أو الذي يعمل بكمال في جميعنا حتى إنه هو نفسه يكون حاضر 

ذي به ختم هللا في أنفسنا، النحمل ، عبد أو حر، إنما سكيثيأنثى، بربري أو 

.[وله قد ُخِلْقنا وأخذنا صورته ومثاله لكي نُْعرف بهذا وحده

،سالم،فرح،محبة:فهووأما ثمر الروح "

.، وداعة، تعففيمانإ،صالح،لطف،ناةأطول 

"ناموسهذه ليس ضد أمثال 


