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غالطيةأهل إلى بولس الرسول رسالة 
بالمحبة؟العامل كيف نمارس اإليمان : االصحاح السادس

حانيين إنسان فأُخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروانسبقاإلخوة، إن أيها "

[1" ]أيًضاأنت تُجَرب مثل هذا بروح الوداعة ناظًرا إلى نفسك لئال 
قد كأنه ارتكب، أي يقول وال overtaken in any trespassانسبق-

قسو هذا حتى ال يبولس القديس ويقول . أو ُغلب على أمرهإلى هذا الفعل ُحمل 

.نجد له عذًراالمخطئ بل أحد على 

ة قويًا، ولهذا يقول زلفجأته التجربة وكان إغراؤها أي :مافي زلة فأُخذ -

.ولم يكن مبيتًا النية على فعل ما فعلهليهَّون من شأن الخطية، 

.الًحالم يقل حاكموا ليحثهم على اللطف ليردوه ويعيدوه مؤمنًا ص:فأصلحوا-

أن أي األقوياء الذين يقودكم الروح القدس، حاولوا بمحبتكم:الروحانيين-

(.الخروف الضال)تعيدوا هذا الضعيف 

لغرور، هنا يحذر المعالج من اإلحساس باألفضلية وا:أيًضالئال تُجرب أنت -

.للكبرياءفهذا يدفعه للعنف مع المخطئ، ويدفعه 
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ألنه إن. المسيحتمموا ناموس وهكذا احملوا بعضكم أثقال بعض "

[3-2]" ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئًا فإنه يغش نفسه

.ال إخوتناأن نحيا بال سقطات لذلك يحثنا القديس بولس أن نحمل أثقمستحيل -

:قالية وتطبيقًا لهذه اآل. المحبةأي المسيحناموس السيد يتمم ومن يفعل هذا -

(13: 8كورنثوس1" )األبدفلن آكل لحًما إلى أخي إن كان طعام يعثر "

فعل ومن يقرر أن ي. وال نشهر بالمخطئاآلخرين ونتحملها فلنحمل أخطاء إذًا -

.المسيح هينعنه، ونير السيد الذى يحمل يجد السيد المسيح هو ذلك 

.أخاه المخطئوعلى الغضوب أن يتحمل الكسالن وال يفضح أحد -

عند هللا شيءال فهو نفسهيغش الكبرياء وفى الحقيقة هو ثم يحذر من يدخله -

رصة عطية من هللا، وهللا ساتر عليه، فلم تكن هناك فهي فيه التي ألن الميزة 

.أمامه لكى يخطئ، ولو رفع هللا ستره عنه ألخطأ أكثر من الباقين

عمل فينا بالخطية، وهللا هو الذى يستر علينا حتى ال نخطئ، ويفنحن مولودين -

فاهلل . فسيلنال أنسب شيئًا صالًحا يجب أن إذًا . البرفي ويحاول معنا أن نسلك 

.من نفسىشيء صالح فيَّ وحده هو الذى يعلم الحقيقة، وأنه ال 

ط ال من يكون له الفخر من جهة نفسه فقوحينئذ ولكن ليمتحن كل واحٍد عمله "

لمة ليشارك الذي يتعلم الكولكن . كل واحد سيحمل حمل نفسهألن . جهة غيره

[6-4]" المعلم في جميع الخيرات

ٍة ال أنه يجب أن نكون فاحصين لحياتنا الخاصة بدقيشرح القديس بولس -

 صالًحا على سبيل المثال، إذا صنعت عمالً . تصرفاتنامتزنين في باستخفاف، 

ضع في اعتبارك أال يكون قد قمت به من أجل المجد الباطل أو ألجل منفعةٍ 

في :خرالفله يكون . آخرخاصٍة أو بضميٍر سيٍء أو برياٍء، أو لدافع بشري 

وجد اإلنسان أنه ، أي إذا being proudمن بًدال rejoicingاإلنجليزية 

فلم يخطئ، الرب فعل به هذا أو أن الرب ستر عليهفليفرح أن فعل شيئًا صالًحا 

فسى بل لمجد نعمالً بل بالرب، وال أعمل بنفسي أفتخر فال . للربويعطى المجد 

ار االفتخالمتهودينالذين تعلموا من للغالطيينالكالم موجه هذا . لمجد الرب

.لمختونبغير اويهزأونمثالً يفتخرون بالمختون بالنفس ونقد اآلخرين، فهم 

لن ن يدين اآلخريلكن من نفسه، أن من يدين نفسه له أمل أن يصلح ونالحظ -

الذي يتعلم ليشارك. الربيوم في كل واحد سيحمل حمل نفسه شيئًا ألن يستفيد 

لكنيسة اعشوره، تسد يدفع الشعب حينما الخيرات ألنهالكلمة المعلم في جميع 

.خيراتهالشعب من يعوض وهللا ( 14-13: 9كورنثوس1)احتياجاتها 
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.  د أيًضاالذي يزرعه اإلنسان إياه يحصيُشمخ عليه، فإن هللا ال ! ال تضلوا"

من يزرع لجسده، فمن الجسد يحصد فساًدا، ومن يزرع للروح، فألن من 

[8-7]" الروح يحصد حياة أبدية
ا شهواتن)كنا نزرع للروح نحصد ثمًرا روحيًا؛ وإن كنا نزرع للجسد إن -

ال تربة يليق بنا أن نزرع بذار حياتنا في تربة الروح. ضعفًانحصد ( الخاطئة

بنا أن المسيحي ليس شراًء وبيعًا بل زراعة وحصاًدا، إذ يليقالعمل .الجسد

يكون الحصاد حسب ما لدينا من معرفة، بل حسب ماال .نزرع الكلمة الحية

تربة قد يكون لدينا قدر كبير من البذار في الذهن، لكن ما لم نزرعها في. نزرع

عطي في الكالم والعمل، فستالروحيةاألفكارازرع بذار . مالئمة لن تأتي بثمر

.كلمة َّللاَّ ثماًرا من ذات نوعها

يزرع في الجسد عهارة وسكًرا وشهوة بال ضابط، يحصد ثمار هذه من -

أما ثمار الروح ،وتحطيمما هي ثمارها؟ عقوبة وجزاء وخزي وهزء . األمور

(.5غالطية)عكس ذلك تماًما، كما شرحنا في االصحاح السابق فهي 

رت هل بذ.أبديالسماء ومجد كنوز ستحصد هل بذرت صدقات؟ ، اسأل نفسك-

.من قبل الديانيل كالأووتهليل المالئكة تكرامة ومكافأستحصد ؟الخير

إذاً، ف. نكلكنا ال إن سنحصد في وقته ألننا نفشل في عمل الخير فال "

[10-9]" ألهل اإليمانسيما وال حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع 

ي فبالفشلفال يجب أن نشعر نواجههاالتي واآلالم اإلضطهاداتكانت مهما -

وفى هذه اآلية يطلب . وهو الذى يعمل األعماليؤازرالروح ألن عمل الخير

."اإليمانسيما ألهل وال للجميع"لكل الناسالخيرعمل 

على ون يحصليشددهم بأنهم بولس القديس :نكلفي وقته إن كنا ال سنحصد -

.األكاليلوفى اليوم األخير . العربون، هنا على األرض

ا، ييأسوهللا أال اإلنسان، فيجب على أوالد ال ييأس من خالص إن كان هللا -

سناً حيعمل أن يعرف فمن "خطية كما علمنا الكتاب الخير فالتقصير في عمل 

.(17: 4يعقوب " )لهيعمل فذلك خطية وال 

فاتًحا باب عاًما،حديثه بولس يجعل القديس : ]يوحنا الذهبي الفميقول القديس -

إيانا أن الغيرة المملوءة حبًا نحو الجميع، مرتفعًا بها إلى علٍو هكذا، موصيًا

لخير عمل انظهر رحمة لليهود واليونانيين، بدرجات الئقة بحٍق، لكنه يلزمنا 

.[يحررهم من ضيق األفق الذي لليهود؟ إنه أي حنو هو هذا. لجميع البشرية
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يعملوا أنالذين يريدون جميع . إليكم بيديالتي كتبتها أكبر األحرف انظروا ما "

صليب جل ألتختتنوا لئال يضطهدوا أن هؤالء يلزمونكم الجسد، في منظراً حسناً 

[12-11" ]فقطالمسيح 

في ف. دليل إخالصه العظيم من نحوهمبيده القديس بولس الرسالة كلها كتب -

الة كاتب هذه الرسترتيوسأنا "، مثل يكتبرسائله األخرى كان يُملي وآخر 

كان يشغل المعلمون الكذبة أن ما . (22: 16ميةرو)"الرباسلم عليكم في 

ً حسناً منظر"يكون للمؤمنين  يضطهدوا لئال"يختتنوا، بإلزامهم أن "في الجسدا

دق أمميًا يقولون أن من يصاالمتعصبين كان اليهودفقد ."المسيحألجل صليب 

أو ( ودأصلهم يه)الختانلذلك فإن المسيحيين من . غير مختون فهو خائن ألمته

دهميضطهحتى ال الغالطيينأرادوا أن يختتن الكذبة أو المعلمون المتهودين

هود أنهم ، بل هم بهذا سيقنعون اليللمسيحية وللصليبانتمائهم بسبباليهود

.ولليهوديةللختان األممالغالطيينبتعاليمهم أدخلوا 

ن عن كان هؤالء يبحثو،الروحيبولس يبحث عن العمق القديسكانفبينما -

ذى عن إرضاء اليهود، فهم يخافون من أويبحثون ،منظراً حسناً في الجسد

.بولس لن يؤذى أحدالقديسننهم واثقين أألاليهود 

لكي تم أنتختتنوا أن الن الذين يختتنون هم ال يحفظون الناموس بل يريدون "

نا يسوع بصليب ربأن أفتخر إال من جهتي فحاشا لي وأما . جسدكميفتخروا في 

[14-13" ]وأنا للعالمالمسيح الذي به قد صلب العالم لي 

.  بائحال يقدمون ذمثاًل أنفسهم مهملين لوصايا الناموس، فهم المتهودينكان -

.فهم يريدون حل مشكلتهم مع اليهود. الغالطيينبختان لكنهم مهتمين 

يفتخر ، كان القديس بولسالغالطيينيفتخرون بختان المتهودونوبينما كان -

.بصليب السيد المسيح

نظر في هو كمصلوب قد مات أي :للعالمبه قد صلب العالم لي وأنا الذي -

لعالم أن اأدرك أي له، بالنسبة المسيح، وصار العالم ميتًا مثل السيد العالم 

لك الففنوح داخل . مثال لهذه اآلية، فلك نوح. باطل زائل بكل ما فيه من مجد

وهو . هخارج الفلك سيهلك بالطوفان، فالعالم مات بالنسبة لفي أن كل ما يعلم 

كل ملذات العالم خارجه، بل كل الناس سخروا منميت عن نفسه داخل الفلك 

ن وموت العالم له نجاه معن العالم دخوله هذا الفلك ولكن دخوله الفلك وموته 

شبع لي فصار ، فيَّ المسيح يحيا فبالصليب صار السيد : أفتخر بالصليب. الهالك

.وحياة أبدية مع هللاهنا على األرض، وخالص أبدى 
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مسيح الأن السيد ما هو افتخار الصليب؟ : ]الفمالقديس يوحنا الذهبي يقول -

لعنة عدًوا بال إحساس، نعم أحبني وأُسلم ل( إذ صرت)من أجلي أخذ شكل عبد، 

...؟أي شيء أعظم من هذا. من أجلي

ب إذن ال نخجل من لطفه غير المنطوق به؛ إنه لم يخجل من أن يُصلليتنا -

كأن إنسانًا . ألجلك، فهل تخجل أنت من االعتراف بعنايته غير المحدودة

يوده مسجونًا لم يكن يخجل من ملكه، وإذ جاء الملك إلى السجن بنفسه وحل ق

.صار يخجل من هذا التصرف

أليس هذا هو قمة الجنون؟ ألن هذا الفعل كان يجب بالحري أن يكون علة -

.االفتخار

ياة يدعوه هنا بالعالم ال يعني السماء وال األرض، وإنما يعني شئون الحما -

ومديح الناس واألعوان والمجد والغنى وكل هذه األمور التي تبدو لإلنسان 

وال وأنا ميت عنها، ال تأسرني... أما بالنسبة لي فكل هذه األمور ميتة. سامية

ني أنا إنني ال أشتهيها، أل. تغلبني، ألنها ماتت مرة بالنسبة لي وإلى النهاية

عن هذه )ليس شيء يمكن أن يكون مطوبًا أكثر من هذا الموت . ميت عنها

[.، فإن هذا هو أساس الحياة المطّوبة(األمور

الخليقة الغرلة بلشيئاً وال في المسيح يسوع ليس الختان ينفع ألنه "

على ورحمة والذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سالم فكل . الجديدة

[16-15" ]إسرائيل هللا
هو المسيح ففي السيد ومن هو المسيح فنحيا، في السيد المهم أن نكون إذن -

مسيح المع السيد خليقة قامت . الجديدة موطنها السماءوهذه الخليقة . جديدةخليقة 

.عامل بالمحبةإيمان في من األموات وتعيش بالروح 

ليقة بل سيُخلص من هو خ. فالختان لن يخلص اليهود والغرلة لن تخلص األمم-

السيد وهذه يعملها الروح القدس فينا بناء على ما عمله. جديدة في السيد المسيح

.  المسيح بفدائه على الصليب

ومن يسلك بحسب هذا القانون، أي المؤمنون . هو المبدأ الثابتالقانون-

المسيحيون الذين يحصلون على الخالص بكونهم صاروا خليقة جديدة ولم 

.عليهم سالم ورحمةينخدعوا بالختان فاختتنوا كطريق للخالص، هؤالء 

م، هي هي كنيسة السيد المسيح في كل العالم شاملة اليهود واألم:إسرائيل هللا-

. ء العظيموإضافة اسم هللا لشيء تعنى الشي. امتداد إلسرائيل القديم في كل العالم

مسيحيون هم المؤمنون الإسرائيل هللا إذًا . فقولنا جبل هللا أي الجبل العظيم الضخم

.أما إسرائيل بحسب الجسد فقد سقطوا من النعمة. في كل العالم
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حامل في جسدي سمات الربأتعاباً ألني علي أحد في ما بعد ال يجلب "

[18-17]" آمين. أيها اإلخوةربنا يسوع المسيح مع روحكم نعمة . يسوع
فقد ظهرت. األخيرة هي أشبه بعبارات رائعة خاصة بالتحيةهذه السطور -

رون هم يفتخفبينما . بخدمتهالخاصة الجسدية وآالمه آثار تعبه على جسده 

وع في الرب يسبسماتنجد القديس بولس يفتخر أجسادهم، بعالمة الختان في 

خدام المسيح اقول أهم ": بالعصىجسده من آثار السياط والرجم والضرب 

لسجون في اوفر، في الضربات أفي األتعاب أكثر، . فأنا أفضل: العقلكمختل 

إال دة جلأربعين من اليهود خمس مرات قبلت . كثيرةمراراً في الميتات كثر، أ

ثالث مرات انكسرت بيُرجمت، مرة ُضربت بالعصي، ثالث مرات . واحدة

(25-23: 11كورنثوس2)" العمققضيت في السفينة، ليالً ونهاراً 

ال يقبل أتعابًا إلقناعهم، وهو اآلنالغالطيينبولس من لقد استكفى القديس -

.عليه أتعابهبسلوكهم أهاجوا فهم غبائهممزيًدا من 

ا مجتذبًا إياهم من الجسديات، مستعرضً ، "معكم"ال يقول فإنه :روحكممع -

، ومذكًرا إياهم بما يتمتعون به من احسانات ع أن ؛ وبهذا يستطينعمةَّللاَّ

.المتهودينيجنبهم كل أخطاء 

،سالم،فرح،محبة:فهووأما ثمر الروح "

.، وداعة، تعففيمانإ،صالح،لطف،ناةأطول 

"ناموسهذه ليس ضد أمثال 


