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رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية
االصحاح الرابع :أبناء وورثة هلل بالسيد المسيح
"وإنما أقول :ما دام الوارث قاصراً ،ال يفرق شيئا ً عن العبد مع كونه صاحب
الجميع .بل هو تحت أوصياء ووكالء إلى الوقت المؤجل من أبيه" []2 - 1
 إذ قارن القديس بولس بين نير الناموس وإدراك عمل اإليمان بالسيدالمسيح ،يرفعنا إلى التمسك بالبنوة هلل ،األمر الذي لم يكن ممكنًا للناموس أن
يقدمه.
 اُستخدمت كلمة "وارث" حيث كان الوالد يعين في وصيته وصيًا البنهالقاصر؛ وعلى الوصي بعد وفاة األب أن يدير شئون ميراث االبن حتى يبلغ
سن الرشد .لهذا يُعتبر االبن أثناء مدة الوصاية في حكم العبد الذي ليس له
حرية التصرف في ميراثه ،حتي ولو كان من أغنى األغنياء.
 هكذا اإلنسان البعيد عن السيد المسيح ،الخاضع تحت الناموس ،يُحسبقاصرا ينال ميراثه في المستقبل .مثل هذا اإلنسان ال يفضل عن عبد ،ليس
ً
بمقدوره أن يرث ما ُوعد به.

1

"هكذا نحن أيضا ً لما كنا قاصرين ،كنا مستعبدين تحت أركان العالم.
ولكن لما جاء ملء الزمان ،أرسل هللا ابنه مولودا ً من امرأة مولودا ً تحت
الناموس .ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني" []5 - 3
 يوضح القديس بولس كيف صار ابن هللا ابنًا لإلنسان ،إذ ُولد من امرأة،ّللا.
حتى نصير نحن  -أبناء البشر  -أبناء َ
 يقول القديس بولس "أرسل هللا ابنه" ال مولودًا من رجل وامرأة بل"مولودًا من امرأة" ،وحدها ،أي من عذراء ...فإن ذاك الذي يجعل النفوس
عذارىُ ،ولد من عذراء.
معبرا به عن
 "ملء الزمان" هو "الوقت المؤجل" [ ]2الذي حدده اآلب،ً
تحقيق غاية إرسال هللا ابنه إلتمام الوعد الذي أعطاه إلبراهيم .نجد هنا أقوى
تعبير عن التجسد ورد في رسائل القديس بولس إذ يورد العبارتين "مولودًا
من امرأة" ،و "مولودًا تحت الناموس" ،مؤكدًا غايتين لمجيء السيد
سا من العبودية؛ والثانية إنه يُمكنهم من التمتع
المسيح :األولى أنه يخلص أنا ً
"بالتبني" كأبناء هلل ،حيث "افتدانا" ،اشترانا لنفسه بثمن وهو جسده ودمه.

"ثم بما إنكم أبناء ،ارسل هللا روح ابنه إلى قلوبكم صارخا ً يا أبَا اآلب.
إذاً ،لست بعد عبدا ً بل ابنا ً وإن كنت ابنا ً فوارث هلل بالمسيح" []7 - 6
 يقول القديس أثناسيوس الرسولي[ :لسنا أبناء بالطبيعة ،إنما االبن هو فينا؛أيضًا هللا ليس أبانا بالطبيعة بل آب الكلمة الذي فينا وهو فيه ،وبسببه نصرخ:
"يا أبَا اآلب"  ...االبن الذي فينا يدعو أباه ،ويجعله أبانا نحن أيضًا .فمن ال
يكون االبن في قلوبهم بالتأكيد لن يقدروا أن يدعو هللا أبًا لهم ...روح الكلمة
فينا يدعو أباه أبانا من خاللنا].
ّللا هكذا "أبَا!" بالعبرانية اآلرامية و "باتير" أي "اآلب!" باليونانية؛
 يُدعى َوهو تعبير ليتورجى؛ ربما كلمات افتتاحية كان يصليها حديثو العماد لتعبر عن
تقربهم الجديد ََّلل في السيد المسيح .يستخدم القديس بولس اآلرامية واليونانية
ّللا هو أب اليهود واألمم ،وأن النعمة تعمل في حياة
في وق ٍ
ت واح ٍد ليُظهر أن َ
األمم لنوال البنوة ََّلل بواسطة المعمودية دون حاجة إلى الختان.
 كأبناء ََّلل وورثة يلزمهم ليس فقط أن يتركوا عبادة األوثان ،وإنما بقبولهماإليمان يلزمهم أن ينشغلوا بما يليق بهم ،في األمور الروحية ال األمور الدنيا.
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 في قوله "إذا ً ،لست بعد عبدا ً بل ابنا ً وإن كنت ابنا ً فوارث هلل بالمسيح"(غالطية  )7 :4و "فإن كنا أوالدًا فإننا ورثة أيضًا ،ورثة هللا ووارثون مع
المسيح" (رومية  )17 :8و "ابنه الذى جعله وارثًا لكل شيء" (عبرانيين
 ،)2 :1ما معنى أن السيد المسيح يرث؟ هل كان السيد المسيح ابن هللا بال
مجد وصار له المجد؟
 إذا تكلمنا عن الهوت السيد المسيح فهو لم يفقد مجده لحظة واحدة والطرفة عين .وإذا تكلمنا عن جسده ،فهو ُو ِلد بجسد عادى كجسدنا تماما ً .هذا
الجسد صار له كل المجد حينما جلس عن يمين اآلب.
 وكان هذا لحسابنا ،فكل من اتحد به ،واستمر ثابًتا فيه سيصير له المجدكميراث "أنا قد أعطيتهم المجد الذى أعطيتني" (يوحنا  .)22 :17وقوله
"من يغلب" ،أي يظل ثابًتا في السيد المسيح" ،فسأعطيه أن يجلس معي في
عرشي كما غلبت أنا أيضا ً وجلست مع ابي في عرشه" (رؤيا  .)21 :3لذلك
يقول السيد المسيح "اثبتوا في وأنا فيكم" (يوحنا  .)4 :15فمن يظل ثابًتا
فيه ،فما يحصل عليه السيد المسيح سيحصل عليه هو أيضا ً .هللا الذى أعطى
إلبراهيم الوعد ،ها هو ينفذ وعده ويعطى الميراث ألبناء إبراهيم باإليمان.

"لكن حينئذ إذ كنتم ال تعرفون هللا ،استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة.
وأما اآلن إذ عرفتم هللا بل بالحري عُرفتم من هللا ،فكيف ترجعون أيضا ً إلى
األركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون ان تُستعبدوا لها من جديد" []9 - 8
 يذكرهم القديس بولس بمركزهم القديم حيث كانوا عبيدًا ،عبدوا األوثان،ّللا .يليق بهم أن يتعرفوا على أبيهم ويتعرف هو عليهم.
وأما اآلن فهم أبناء َ
 يقول القديس اغريغوريوس أسقف نيصص إن البشرية قبلت اآللهة الباطلةّللا وعبدوا من هم بالطبيعة ليسوا آلهة
كآباء لها ِعوض اآلب[ :عصى البشر َ
شريرا باطالً].
ّللا ارتبطوا بمن يُدعى
ومع كونهم أبناء َ
ً
ّللا لنا تعني
ّللا" هو وصف للحياة المسيحية؛ فإن معرفة َ
 قوله "عُرفتم من َحبنا ََّلل كاستجابة لمعرفتنا له" ،ان كان احد يحب هللا فهذا معروف عنده"
ّللا أبًا لنا خالل اتحادنا مع االبن في
( 1كورنثوس  .)3 :8نحن نعرف َ
ّللا بكوننا
استحقاقات دم المخلص ،وثبوتنا في هذا االتحاد .نحن نُعرف من َ
أبناءه المبررين ،فكيف نرجع لألركان الضعيفة الفقيرة التي ال قوة لها.
ّللا يعرف الذين هم له ،بمعنى يعرفهم
 يقول القديس باسيليوس الكبيرَ [ :خالل أعمالهم الصالحة (في السيد المسيح) ويقبلهم في شركة عميقة معه].
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وشهورا وأوقاتًا وسنين؟ أخاف عليكم ان أكون قد تعبت
"أتحفظون أيا ًما
ً
فيكم عبثا ً" []11 - 10
 يسألهم القديس بولس أن ينشغلوا في حرية البنين ،ال في أعمال الناموسكعبيد .مثالً ،نحن ال نحفظ العيد في حرفية كحافظين أيا ًما ،عالمين أن القديس
بولس يوبخ من يفعل هذا ،قائالً" :أتحفظون أيا ًما…؟" مثل مواسم الفصح
واألصوام اليهودية ،والسنين كسنة اليوبيل .انما نحسب اليوم مكر ًما بسبب
ّللا في كل مكان ونقدم
العيد وبسبب الرب نفسه .فنجتمع معًا لكي نعبد َ
ّللا .فإن القديس بولس يُعلن ال عن أيام ،بل عن الرب الذي
صلوات ترضي َ
من أجله نحفظ العيد ،قائالً" :ألن فصحنا هو المسيح ،قد ذُبح ألجلنا" (1
كورنثوس  ،)7 :5حتى إذ نتأمل في أبدية "الكلمة" نقترب إليه ونخدمه.
ّللا إلى نفسه ،فكيف يعطونه ظهورهم منشغلين باألمور
 هكذا يسحبهم َالحرفية ولهذا قال "أخاف عليكم" .إذ أعطوا ظهورهم ََّلل ،فقدوا خالصهم
فحزن عليهم من أجل حبه لهم .أدرك أن تعبه الذي كلفه عرقًا وآال ًما صار
باطالً .وهنا نري حنو األب المترفق ،فقد اهتزوا (إيمانا ً) وها هو يرتعب
ويخاف عليهم ويوحي إليهم باإلنذار مع التشجيع في رجاء صالح.

"أتضرع إليكم أيها اإلخوة كونوا كما أنا ،ألني أنا أيضًا كما أنتم ،لم
تظلموني شيئ ًا .ولكنكم تعلمون أنى بضعف الجسد بشرتكم في األول؛
ّللا
وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها وال كرهتموها ،بل كمالك من َ
قبلتموني ،كالمسيح يسوع" []14 - 12
 "كونوا كما أنا" هذا الحديث موجه إلى تالميذه اليهود ،مقد ًما نفسه مثاالً لهمفي ،فإنني كنت مرة في ذات
لكي يحثهم على ترك عاداتهم القديمة :تأ ّملوا َ
وضعكم الفكري ،خاصة من جهة غيرتي الملتهبة من جهة الناموس .لكنني بعد
ذلك لم أخف من ترك الناموس .هذا ما تعرفونه جيدًا كيف كنت في عنا ٍد متعصبًا
لليهودية ،وكيف أنني بقوة أعظم تخلصت من هذا.
 أظهر لهم أنهم ُخدعوا بواسطة اإلخوة الكذبة ،لكنهم ال يحملون له بغضةشخصية ،إذ يقول" :لم تظلموني شيئ ًا" .فبالنسبة لكم ليس فقط لم تظلموني ،بل
حنوا عظي ًما ال يُعبر عنه؛ فمن يُعامل هكذا يستحيل عليه أن يتكلم
أظهرتم لي ً
شرير .لغتي إذا ً ال يمكن أن تصدر عن إرادة شريرة؛ إنما تصدر عن حب
بدافع
ٍ
ٍ
ّللا عندما كان
واهتمام مفرط .ألم يكن ذلك غريبًا منهم أن يقبلوه كمالك َ
ُمضطهدًا ومطرودًا ،ويرفضوه عندما يلزمهم بما هو مناسب لهم (من تعليم)؟
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"فماذا كان إذا ً تطويبكم ألني أشهد لكم إنه لو أمكن لقلعتم عيونكم
واعطيتموني .أفقد صرت إذا ً عدوا ً لكم ألني أَصدق لكم .يغارون لكم ليس
حسنا ً بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم .حسنة هي الغيرة في
الحسنى كل حين وليس حين حضوري عندكم فقط" []18 - 15
 شهادته بأن الغالطيين أرادوا إن أمكن أن يعطوه عيونهم تشير إلى عمقالعاطفة (الحب) السابقة نحوه واتساعهم بقبول إنجيله .يرى البعض أن هذه
العبارة تشير إلى أن المرض الذي أصاب القديس بولس كان يصيب عينيه ،لذا
أرادوا أن يهبوه أعينهم ِعوض عينيه .وما يؤيد هذا أنه كان يكتب بحروف
كبيرة إذ أنه غير قادر على الكتابة بوضوح" :انظروا ما اكبر األحرف التي
كتبتها اليكم بيدي" (غالطية .)11 :6
 يتعجب كيف أن االخوة الكذبة أزعجوا الغالطيون بتعاليمهم والقديس بولسيقول أنه هو األصدق .وقوله يغارون لكم ليس حسنا ً يكشف مكر وخداع اإلخوة
الكذبة فهم في غش يَدعون األمانة لكي تغاروا لهم أي تنحازوا لهم .ثم يلمح
أن عدم حضوره هو السبب فيما حدث ،مع أن غيرتهم لألعمال الحسنة ،تظهر
في تمسكهم باآلراء السليمة ليس فقط في حضرة معلمهم بل وفي غيابه أيضًا.

"قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ،ألستم تسمعون
الناموس؟ فانه مكتوب إنه كان إلبراهيم ابنان ،واحد من الجارية واآلخر
من الحرة .لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة
فبالموعد" []23 - 21

 يؤنب القديس بولس الغالطيون ،إذًا إنهم حين قرأوا الناموس وقفوا عند حدودالفروض الناموسية ،ولم يدركوا أن الناموس يتكلم عن السيد المسيح.
 "ألستم تسمعون الناموس" أي "هل تفهمون ما تقرأونه في الناموس" .فقد كاناليهود يفتخرون بأنهم أوالد إبراهيم بحسب الجسد .وهنا يظهر لهم أن إسماعيل
أيضا ً ابن الجارية هو ابًنا إلبراهيم حسب الجسد .أما إسحق فله ميزة أنه ليس
حسب الجسد بل حسب الوعد ،لذلك ليس غريبا ً أن ندعى أوالد إبراهيم رغما ً عن
عدم التصاقنا به جسديا ً .وكما تأخرت سارة في الوالدة ،تأخر األمم في اإليمان،
وتأخرت الكنيسة في الوالدة عن بداية الشعب اليهودي .وهذا هو الوعد أنه كما
خرج إسحق من مستودع سارة الميت هكذا خرج األمم المؤمنين الذين صاروا
أحياء بإيمانهم من مستودع األمم الوثني الميت .وهنا سؤال للمتهودين أو اليهود:
من يفتخر بأنه ابن إلبراهيم بالجسد فهو نظير إسماعيل ،وأما نحن المسيحيين
نفتخر بأننا أوالد إلبراهيم باإليمان وصرنا أبناء بحسب الموعد نظير إسحق.
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"وكل ذلك رمز ألن هاتين هما العهدان ،أحدهما من جبل سيناء الوالد
للعبودية الذي هو هاجر .ألن هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل
أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها .وأما أورشليم العليا التي هي
أمنا جميعا ً فهي حرة" []26 - 24

 يمتد القديس بولس بالفكر الرمزي معرفًا الزوجتين بكونهما عهدين أوتدبيرين مختلفين ،مفترضًا عهدًا قدي ًما واآلخر جديدًا .ترمز سارة إلى النعمة،
بينما هاجر إلى الناموس .للمسيحية ميالدها الساميُ ،رمز إليه بابن إبراهيم
المولود من الحرة ،بينما ابن الجارية يرمز لعبودية اليهوديّة الناموسية.
 تشير سارة إلى أورشليم السماوية ،بيت المسيحيين وأمهم ،إذ يفرحون فيحرية اإلنجيل .وتشير هاجر إلى أورشليم األرضية .تقدم أورشليم الجديدة أكثر
أمورا أعظم مما تقدمه العبودية،
جدًا مما تقدمه أورشليم القديمة .تقدم الحرية
ً
وما يقدمه اإلنجيل أعظم مما يقدمه الناموس.
 سارة لها أبناء أحرار وورثة ،بينما لهاجر عبيد .لم ينعم إسماعيل ببركاتاالبن في بيت إبراهيم ،بل تُرك خار ًجا مع كونه البكر جسديًا؛ أما اسحق كان
ابنا ً بالوعد من هللا ،لذا نحن ورثة الوعد الروحي.

"ألنه مكتوب :افرحي أيتها العاقر التي لم تلد ،اهتفي وأصرخي أيتها التي
لم تتمخض ،فإن أوالد الموحشة  desolateأكثر من التي لها زوج.
وأما نحن أيها اإلخوة فنظير اسحق أوالد الموعد" []28 - 27
 يقتبس بولس الرسول هنا من (إشعياء  )1 :54حيث يخاطب أورشليم فيحالتها األولى قبل السبي وكأنها أم مخصبة لها بعل ،أما حالتها أثناء السبي
فهي كأم موحشة أي مهجورة بال زوج وال بنين فأوالدها ذهبوا إلى السبي.
 ثم يخاطبها بعد عودتها من السبي وهى مسرورة بعودة بنيها .ولكن اآليةتشير حقيقة إلى كنيسة األمم التي كانت بال عريس وال أبناء هلل ثم صارت
عروسة له وأم ولودة تلد أوالدا ً هلل ،أوالدها من اليهود واألمم المؤمنين في
كل العالم .فاآلية نسبيا ً على أورشليم ،ألن أورشليم قبل السبي كانت تلد ولم
تكن عاقرة .ولكن اآلية تشير كليا ً إلى الكنيسة (إشعياء  .)13 - 1 :60ثم
يصور صورة كنيسة السيد المسيح آخر األيام (إشعياء .)22 - 14 :60
 التي لها زوج :يقصد كنيسة اليهود وزوجها كان الناموس. نظير إسحق أوالد الموعد أي كنيسة السيد المسيح ،المواطنون السمائيونشركاء الميراث.
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"ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح
هكذا اآلن أيضا ً .لكن ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية وابنها ألنه ال يرث
ابن الجارية مع ابن الحرة .إذا ً أيها اإلخوة لسنا أوالد جارية بل أوالد
الحرة" []31 - 29
 قيل في سفر التكوين إن إسماعيل كان يمزح مع إسحق ولكنه لم يكن مزاح برئ.فكلمة يمزح المستخدمة في الكتاب تشير لالستهزاء والسخرية .ونالحظ أن أوالد
هللا غرباء في األرض ،مضطهدين فيها .وكل غريب يكون مكروه كمتطفل .ولكن
من يرفض اآلالم على األرض فهو يرفض نصيبه السمائى .ولذا يقول :فاليهود
الذين ما زالوا في عبودية الناموس نظير إسماعيل (المولود من جارية) مازالوا
يضطهدون المسيحيين الذين هم نظير إسحق الحر ابن الموعد ،كما عانى القديس
بولس في كل مكان من اضطهاد اليهود له .سارة قالت "هذا ال يرث مع ابنى"
وكان هللا يصدق على كالم سارة والقديس بولس يشرح هذا ويقول إن ابن ناموس
العبودية أي اليهود أو المتهودين لن يرثوا مع األحرار أي الكنيسة فابن الجارية ال
يرث مع ابن الحرة وابن ناموس العبودية ال يرث في بركات السيد المسيح وميراثه
السماوي .أي احترسوا لئال يكون نصيبكم الطرد كهاجر وإسماعيل بسبب
استمراركم في التمسك وااللتزام بالناموس كعبيد وارجعوا وصيروا أبناء أحرارا ً.

"وأما ثمر الروح فهو :محبة ،فرح ،سالم،
طول أناة ،لطف ،صالح ،إيمان ،وداعة ،تعفف.
ضد أمثال هذه ليس ناموس"
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