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األحد الثالث بعد الدنح: إعتالن سرّ املسيح نيقودميس واليهود عنوان األحد

١صفحة

(غل ٣: ٢٣-٢٩)
ر. نْتَظَ َانُ الـمُ لَنَ اإلِميْ ة، إِلى أَنْ يُعْ يعَ رِ ْتَ الشَّ نيَ حتَ حبُوسِ ينَ مَ زِ تَجَ حْ َان، كُنَّا مُ ْتيَ اإلِميْ بْلَ أَنْ يَأ قَ ٢٣ فَ

َان. َ بِاإلِميْ َّر يح، لِكَيْ نُبَر سِ ودُنَا إِلى الـمَ ؤَدِّبًا يَقُ ةُ كَانَتْ لَنَا مُ يعَ رِ الشَّ ٢٤ إِذًا فَ
ؤَدِّب؛ ْتَ مُ دْ حتَ َان، لَمْ نَعُ ا أَتَى اإلِميْ لَمَّ ٢٥ فَ

وع. يحِ يَسُ سِ َان، في الـمَ ْنَاءُ اهللاِ بَاإلِميْ َب ا أ يعً مِ َّكُم جَ َن ٢٦ أل
يح. سِ تُمُ  الـمَ يحِ قَدْ لَبِسْ سِ دْمتُ في الـمَ تَمَ يعَ الَّذِينَ اعْ مِ ْتُم جَ َن ٢٧ فأ

في  دٌ  وَاحِ ا  يعً مِ جَ َّكُم  فإِن ْثَى،  ُن أ وال  ذَكَرٌ  الَ  رّ،  حُ وال  بْدٌ  عَ ال  يُونَانِيّ،  وال  دُ  بَعْ ودِيٌّ  يَهُ فال   ٢٨
وع. يحِ يَسُ سِ الـمَ

د. بِ الوَعْ سَ ْراهِيم، ووَارِثُونَ بِحَ لُ إِب ْتُم إِذًا نَسْ َن يح، فأ سِ إِنْ كُنْتُم لِلمَ ٢٩ فَ

مقدّمة
َّةِ الّتي اكتسبْناها في  ماوي َّتِنا السّ في األحدِ الثَّالثِ بعدَ الدِّنحِ، تدعونا الكنيسةُ إلى تذكُّرِ هوي
َّةِ. ففي الرّسالةِ إلى أهلِ غالطية (غل ٣: ٢٣-٢٩)، يذكّرُ القدّيسُ بولسُ كلَّ واحدٍ منَّا  سرِّ املعمودي
" (غل ٣: ٢٧). وال  تُم املسيحَ َّةِ بقولِهِ: "فأنتم جميعُ الَّذين اعتمدمت في املسيحِ قد لبِسْ بهذه الهوي
ميكنُ إلنسانٍ أنْ يلبَسَ املسيحَ إالَّ إذا خلَعَ إنسانَه العتيقَ (راجع أف ٤: ٢٠-٢٤؛ قول ٣: ٩-١٠). 
هِ أنَّ آدم أرادَ  َّةِ منذ بدايتِها. هذا ما يصوّرُه سفرُ التّكوين بشرحِ الوصولُ إلى إلهٍ هو حلمُ البشري
ريَهُ. لذلك، صار ابنَ  فَ عُ َّه اكتَشَ ا من دون اهللاِ، فخابَ أملُه، وكلُّ ما حصلَ عليه هو أن أن يصيرَ إلهً

اهللاِ إنسانًا ليجعلَ من كلّ إنسانٍ ابنًا هللا، ويُلبسنا مجدَه.

شرح اآليات
ر. نْتَظَ َانُ الـمُ لَنَ اإلِميْ ة، إِلى أَنْ يُعْ يعَ رِ ْتَ الشَّ نيَ حتَ حبُوسِ ينَ مَ زِ تَجَ حْ َان، كُنَّا مُ ْتيَ اإلِميْ بْلَ أَنْ يَأ قَ ٢٣ فَ

قد يكونُ للتعبيرَين "محتجزين" (efrouroumetha) و"محبوسني" (sunkekleisménoi) صلةٌ 
، لهذَين  َّه في إطارِ النّصّ . غيرَ أن جنِ ريعةِ هنا مجازيًّا كحارسِ السّ ا يتمّ تصويرُ الشَّ . رمبَّ جنِ بالسّ
، أي  ريعةِ كمؤدّبٍ " (غل ٣: ٢٤، ٢٥). في هذه احلالةِ، تعملُ الشّ ني صلةٌ بدورِ "املؤدِّبِ املصطلحَ

. كقوَّةِ كبحِ اجلماحِ عندما كانَتْ ساريةً املفعولِ

؛  . لذلك، فإنَّ املسيحيّني األمميّني هم نوالُ موعدِ اهللاِ باإلميانِ ه اهللا مع إبراهيمَ الوعدُ الَّذي قطعَ
ال يحتاجونَ إلى إتّباعِ شريعةِ موسى.

خالصة روحيّة
صورةَ  تْ  فعكسَ املتعدّدة،  بالثقافاتِ  تعجُّ  بيئةٍ  في  غالطية  مقاطعةِ  كنائسُ  نشأتْ 
ت مؤمنني من أصلٍ يهوديّ ومن أصلٍ وثنيّ. لذلك، سرعان ما برزَ اخلالفُ  اجلماعاتِ الَّتي ضمّ
ن هم من أصلٍ يهودي على وجوبِ تطبيقِ  َّ مَ ها، حيث أصر ِتأسيسِ بداية  املؤمنني مع  بني 
ن اليهوديةِ  تْ مِ َّة على جميعِ املؤمنني، معتبرين أنَّ املسيحيةَ انبثقَ ريعة اليهودي أحكامِ الشّ
م غرباءَ عن  َ، كونهَ نْ أصلٍ وثنيٍّ هذا اإلصرار لةً لها، في حنيِ عارضَ الَّذين هم مِ وجاءَتْ مكمِّ

ةٍ جلهةِ مسألةِ اخلتانةِ. ريعةِ، وبخاصَّ تلك الشَّ
فيها  الكنيسةِ في غالطيةِ، يشرحُ  إلى  رسالتَه  الرَّسولُ  بولسُ  ه  وجَّ احلادّ،  املناخِ  في هذا 
ّه على أن يقودَ  " الَّذي يقتصر دور ا إياها بالـ"مؤدّبِ للمؤمنني ماهيَّةَ الشريعةِ ودورَها، مشبّهً
إلى  بحاجةٍ  تعودُ  ال   ، باإلميانِ األخيرةُ  هذه  تبرّرَتْ  ومتى  به؛  َّر  لتتبر املسيحِ  إلى  الشعوبَ 

َّتها. تْه في معمودي "، ألنّ املسيحَ في ذاتِه قد حلَّ معها وفيها، حنيَ لبِسَ "مؤدّبٍ
، رغمَ مرورِ حوالي ألفي سنةٍ، إذ ال نزال  لعلّ واقعَ كنيسةِ غالطيةَ يشبهُ واقعَ كنيستِنا اليومَ
، ال ألسبابٍ الهوتيَّة كما في غالطية، بل العتباراتٍ  نشهدُ انقساماتٍ داخلَ اجلماعةِ الواحدةِ
، أو خالفِ جارةٍ مع جارتِها على خلفيَّةِ  شخصيَّة ضيّقة، كخالفٍ أخٍ مع أخيه على مترِ أرضٍ
ني خلالفِ زعمائهما على اقتسامِ "قطعةٍ  ني حميمَ دِيقَ ، أو خالفِ صَ ولٍ نْقُ حديثٍ سخيفٍ مَ
رًّا على  صِ ك كلُّ طرفٍ مبوقفه متعنّتًا، مُ ، يتمسَّ اجلنبِ" في صفقةٍ ما، ... إلخ. وعند كلّ خالفٍ

صوابيَّة مواقفِه املزعومةِ. 
َّنا في املسيحِ  نا، ألن َّ أنفسِ نُدْعَ لنُثبِتَ بر َّنا لم  فالرسالةُ إلى أهلِ غالطيةِ تذكّرنا اليوم بأن

أصبحنا كلُّنا واحدًا بالرُّغمِ من أدوارِنا اخملتلفةِ.

   

ه إلى كلٍّ من اليهود واألمم الَّذين أصبحوا مسيحيّني.  الَّذين في غالطية)، لكنَّه يتوجَّ
إلى  َّةِ  اليهودي األوساطِ  في  يشيرُ  الَّذي  التعبيرُ   – "أبناء اهللا"  عبارة  بولس عمدًا  استخدم 
رًا (راجع خر ٤: ٢٢؛، ٢٣؛ تث ١٤: ١، ٢؛ هو ١١: ١) – وطبَّقها على جميعِ املسيحيّني،  إسرائيلَ حصْ
، بل بفضلِ  كُهم بالنَّاموسِ هم كانوا "أبناءَ اهللا"، ليس بسببِ متسُّ ًا. جميعُ يهودًا كانوا أو أمم

 . اإلميانِ باملسيحِ يسوعَ

يح. سِ تُمُ  الـمَ يحِ قَدْ لَبِسْ سِ دْمتُ في الـمَ تَمَ يعَ الَّذِينَ اعْ مِ ْتُم جَ َن ٢٧ فأ
ا مبدأَ اإلميانِ هذا إذ قال: "أنتم جميعُ الَّذين اعتمدمتُ في املسيحِ قد  حً واصلَ بولسَ حديثَه موضِّ
أي   ،(ebaptisthete) "اعتمدوا"  اإلجنيلِ  برسالةِ  غالطية  أهلُ  آمنَ  عندما   ." املسيحَ تُم  لبِسْ
دُ املؤمنُ في املسيحِ، يتَّحدُ معه وينالُ بركاتِ موتِه وقيامتِهِ.  . عندما يتعمَّ غطسوا في املاءِ
َّةِ ويقومُ ليحيا حياةً جديدةً (راجع روم ٦: ٣، ٤؛  ه ميوتُ عن اخلطيئةِ في ماءِ املعمودي فاملؤمنُ نفسُ
ْبُلِ بِبِرِّهِ ِ(راجع  ر "، والَّتي تشيرُ إلى التَّسَ تُم املسيحَ ها بولسُ هنا بالعبارةِ "لبِسْ قول ٢: ١٢). وصفَ

٢ قور ٥: ٢١). 

في  دٌ  وَاحِ ا  يعً مِ جَ َّكُم  فإِن ْثَى،  ُن أ وال  ذَكَرٌ  الَ  رّ،  حُ وال  بْدٌ  عَ ال  يُونَانِيّ،  وال  دُ  بَعْ ودِيٌّ  يَهُ فال   ٢٨
وع. يحِ يَسُ سِ الـمَ

: االنتماءُ العرقيّ (يهوديّ/يونانيّ)، احلالةُ  طَ اجملتمعِ القدميِ جندُ في هذه اآلية ثالثةَ أبعادٍ للهويّةِ وسْ
االجتماعيّة (عبدٌ/حرٌّ)، واجلنسُ (ذكرٌ/أثنى). في النّصّ اليونانيّ، يذكرُ بولسُ البعدَ الثَّالثَ بطريقةٍ 
 ، عربًا عنِ التّعارُضِ َّلني، حيْثُ يستخدِمُ "ال...وال..." ((ouk…oude… مُ مختلفةٍ عن البُعدَين األو

.(arsen kai thêly) "بينما يجمعُ في البُعدِ الثَّالثِ "ال ذكرٌ وأُنثى
؛ حيثُ نقرأُ في التَّرجمةِ  هذا ما يقودُنا حرفيًّا إلى روايةِ اخللقِ األولى، في بدايةِ الكتابِ املقدَّسِ
 arsen kai) ه، ذكرًا وأنثى بعينيَّةِ: "خلقَ اهللاُ اإلنسانَ (anthrôpon)، على صورةِ اهللاِ خلقِ السَّ
هم" (تك ١: ٢٧). يبدو بولسُ وكأنّه يؤكّدُ على تبايُنِ اخلليقةِ األولى مع اخلليقةِ  thêly) خلقَ

" (غل ٣: ٢٨). اجلديدةِ حيثُ اجلميعُ "واحدٌ (heis) في املسيحِ يسوعَ
" ال تُلغي احلقيقةَ أنَّ اهللاَ قد وضعَ التّمييزَ بنيَ أدوارِ  لكنَّ مساواةَ الَّذين "في املسيحِ يسوعَ
َّهما يشتركان في  ني في الكنيسةِ وفي البيتِ. على الرُّغم من وجودِ أدوارٍ مختلفةٍ، إالَّ أن اجلنسَ

وضعٍ متساوٍ في ملكوتِ اهللاِ.

د. بِ الوَعْ سَ ْراهِيم، ووَارِثُونَ بِحَ لُ إِب ْتُم إِذًا نَسْ َن يح، فأ سِ إِنْ كُنْتُم لِلمَ ٢٩ فَ
َّةِ: الَّذين هم في املسيحِ، هم من حيثُ  اختتمَ بولسُ هذا القسمَ من رسالتِه بتحديدِ الهوي
َّةِ "نسلُ إبراهيم". مكانتُهم املتميّزة في املسيح، جعلتهم "ورثةً بحسبِ الوعدِ"، أي  الهوي

َان. َ بِاإلِميْ َّر يح، لِكَيْ نُبَر سِ ودُنَا إِلى الـمَ ؤَدِّبًا يَقُ ةُ كَانَتْ لَنَا مُ يعَ رِ الشَّ ٢٤ إِذًا فَ
الكلمة اليونانيَّة paidagogós املترجمة هنا "مؤدّبًا"، هي كلمة مركَّبة جتمع بني país (طفل) 
". كان الــ paidagogós عادةً هو  فلِ و agogós (مرشد). وتعني هذه الكلمةُ حرفيًّا "مرشدَ الطّ
الرُّشدِ. لم يكنْ "مديرَ  يبلغَ مرحلةِ  للولدِ حتَّى  واملسؤولَ عن تقدميِ توجيهاتٍ  عبدًا ألسرةٍ 
فِّ الدِّراسيّ. فكان  ه إلى الصَّ ن يحرسُ الطفلَ أو يرافقُ " (didaskalos)، بل مَ مدرسةٍ" أو "املعلّمَ

ا. مرشدًا أخالقيًّا، وحاميًا، ومؤدّبًا صارمً
بيّ بعد أنْ يتركَ رعايةَ املمرّضةِ. وكانَ  ، يراقبُ شؤونَ الصّ فلَ كان العبدُ الَّذي يصطحبُ الطِّ
. وكان هذا العبدُ مسؤوالً  ريرِ في اللَّيلِ باحِ ويأتي به إلى السَّ فلَ في الصّ : يوقظُ الطِّ ه كامالً دوامُ
، كاجللوسِ واملشي بطريقةٍ صحيحةٍ، والوقوفَ في محضرِ  لوكِ نَ السُّ سْ بيّ حُ عن تعليمِ الصّ
 ، . إذا كان الصبيُّ غيرَ طائعٍ ، وأن ال يكونَ كثيرَ اإلزعاجِ ، وعدمَ اإلفراطِ في تناولِ الطعامِ يوخِ الشُّ

ا. فإنَّ العبدَ احلارسَ يجلدُه بسوطٍ أو عصً
عندما يأخذُ الـــ paidagogós الصبيُّ إلى املدرسةِ، يحملُ معه لوحاتِه الكتابيَّةِ وكتبِه وآلتِه 
َّاس. بعد  ةٍ للعبيد احلر املوسيقيَّةِ. ينتظرُه هناك، سواءَ في حجرةِ الدّراسةِ أم في غرفةٍ خاصَّ
هُ. عندما يكون الطفل قاصرًا،  رُ دروسَ قُ الطفلُ إلى املنزلِ ويجعلُه يحضِّ احلصص املدرسيَّة، يرافَ
كَّنَ الوثوقَ به عند بلوغه سنَّ  َّتهِ، حتَّى يُتَمَ َّة على حري روري يفرضُ العبدُ احلارسُ بعضَ القيودِ الضّ

َّته مبسؤوليَّة. الرُّشدِ، ليستخدمَ حري
ابعةِ حتَّى أواخرِ سنِّ املراهقةِ. والزّمانُ احملدَّد  كان القاصر حتت إشراف احلارسِ من حوالي سنّ السَ
" (غل ٤: ٢). عندما يبلغ االبنُ مرحلةَ  إلنهاءِ هذه العالقة يعتمد على "الوقتِ الَّذي يحدّده األبُ

الرُّشدِ، ال يكونُ بعدُ حتتَ "األوصياء والوكالء" (غل ٤: ٢)، بل يُطلق سبيلُه.
ريعةُ بدورٍ مهمٍّ في كونِها أعدَّتْ الناسَ لإلميانِ باملسيحِ (الرُّشد). أرشدَتِ اليهودَ  تِ الشَّ قامَ
َّةً في اقتيادِهم إلى اخلالصِ  ةُ ضروري لطبيعةِ اهللاِ وأدانَتْهم باخلطيئةِ. فكانَتْ هذه امليّزاتُ الهامَّ

بيسوعَ املسيحِ. 

ؤَدِّب؛ ْتَ مُ دْ حتَ َان، لَمْ نَعُ ا أَتَى اإلِميْ لَمَّ ٢٥ فَ
كان عمل الشريعة كاحلارس، لفترةٍ محدودة فقط، والقصدُ منها تنظيمُ سلوكِ شعبِ اهللاِ 
ريعة كطريقةٍ للحياة  خصِ إلى الشَّ حتَّى مجيءِ املسيحِ، أي مرحلةِ الرُّشدِ. إنَّ رجوعَ الشَّ
َّه بذلك يتخلَّى عن  ا. فإن ا بشابٍّ يرجع إلى إشراف حرّاسه بعدما أصبحَ حرًّا طليقً يكون شبيهً

، واالمتيازاتُ الَّتي متتَّعَ بها ببلوغِه سنِّ الرُّشدِ (راجع غل ٤: ١-٧). َّةِ، واحلقوقِ احلرّي

وع. يحِ يَسُ سِ َان، في الـمَ ْنَاءُ اهللاِ بَاإلِميْ َب ا أ يعً مِ َّكُم جَ َن ٢٦ أل
َّكم أنتم املسيحيّني  بِني (ألن انتقلَ بولسُ من صيغةِ املتكلّمني (نحن اليهود) إلى صيغةِ اخملاطَ

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(غل ٣: ٢٣-٢٩)
ر. نْتَظَ َانُ الـمُ لَنَ اإلِميْ ة، إِلى أَنْ يُعْ يعَ رِ ْتَ الشَّ نيَ حتَ حبُوسِ ينَ مَ زِ تَجَ حْ َان، كُنَّا مُ ْتيَ اإلِميْ بْلَ أَنْ يَأ قَ ٢٣ فَ

َان. َ بِاإلِميْ َّر يح، لِكَيْ نُبَر سِ ودُنَا إِلى الـمَ ؤَدِّبًا يَقُ ةُ كَانَتْ لَنَا مُ يعَ رِ الشَّ ٢٤ إِذًا فَ
ؤَدِّب؛ ْتَ مُ دْ حتَ َان، لَمْ نَعُ ا أَتَى اإلِميْ لَمَّ ٢٥ فَ

وع. يحِ يَسُ سِ َان، في الـمَ ْنَاءُ اهللاِ بَاإلِميْ َب ا أ يعً مِ َّكُم جَ َن ٢٦ أل
يح. سِ تُمُ  الـمَ يحِ قَدْ لَبِسْ سِ دْمتُ في الـمَ تَمَ يعَ الَّذِينَ اعْ مِ ْتُم جَ َن ٢٧ فأ

في  دٌ  وَاحِ ا  يعً مِ جَ َّكُم  فإِن ْثَى،  ُن أ وال  ذَكَرٌ  الَ  رّ،  حُ وال  بْدٌ  عَ ال  يُونَانِيّ،  وال  دُ  بَعْ ودِيٌّ  يَهُ فال   ٢٨
وع. يحِ يَسُ سِ الـمَ

د. بِ الوَعْ سَ ْراهِيم، ووَارِثُونَ بِحَ لُ إِب ْتُم إِذًا نَسْ َن يح، فأ سِ إِنْ كُنْتُم لِلمَ ٢٩ فَ

مقدّمة
َّةِ الّتي اكتسبْناها في  ماوي َّتِنا السّ في األحدِ الثَّالثِ بعدَ الدِّنحِ، تدعونا الكنيسةُ إلى تذكُّرِ هوي
َّةِ. ففي الرّسالةِ إلى أهلِ غالطية (غل ٣: ٢٣-٢٩)، يذكّرُ القدّيسُ بولسُ كلَّ واحدٍ منَّا  سرِّ املعمودي
" (غل ٣: ٢٧). وال  تُم املسيحَ َّةِ بقولِهِ: "فأنتم جميعُ الَّذين اعتمدمت في املسيحِ قد لبِسْ بهذه الهوي
ميكنُ إلنسانٍ أنْ يلبَسَ املسيحَ إالَّ إذا خلَعَ إنسانَه العتيقَ (راجع أف ٤: ٢٠-٢٤؛ قول ٣: ٩-١٠). 
هِ أنَّ آدم أرادَ  َّةِ منذ بدايتِها. هذا ما يصوّرُه سفرُ التّكوين بشرحِ الوصولُ إلى إلهٍ هو حلمُ البشري
ريَهُ. لذلك، صار ابنَ  فَ عُ َّه اكتَشَ ا من دون اهللاِ، فخابَ أملُه، وكلُّ ما حصلَ عليه هو أن أن يصيرَ إلهً

اهللاِ إنسانًا ليجعلَ من كلّ إنسانٍ ابنًا هللا، ويُلبسنا مجدَه.

شرح اآليات
ر. نْتَظَ َانُ الـمُ لَنَ اإلِميْ ة، إِلى أَنْ يُعْ يعَ رِ ْتَ الشَّ نيَ حتَ حبُوسِ ينَ مَ زِ تَجَ حْ َان، كُنَّا مُ ْتيَ اإلِميْ بْلَ أَنْ يَأ قَ ٢٣ فَ

قد يكونُ للتعبيرَين "محتجزين" (efrouroumetha) و"محبوسني" (sunkekleisménoi) صلةٌ 
، لهذَين  َّه في إطارِ النّصّ . غيرَ أن جنِ ريعةِ هنا مجازيًّا كحارسِ السّ ا يتمّ تصويرُ الشَّ . رمبَّ جنِ بالسّ
، أي  ريعةِ كمؤدّبٍ " (غل ٣: ٢٤، ٢٥). في هذه احلالةِ، تعملُ الشّ ني صلةٌ بدورِ "املؤدِّبِ املصطلحَ

. كقوَّةِ كبحِ اجلماحِ عندما كانَتْ ساريةً املفعولِ

؛  . لذلك، فإنَّ املسيحيّني األمميّني هم نوالُ موعدِ اهللاِ باإلميانِ ه اهللا مع إبراهيمَ الوعدُ الَّذي قطعَ
ال يحتاجونَ إلى إتّباعِ شريعةِ موسى.

خالصة روحيّة
صورةَ  تْ  فعكسَ املتعدّدة،  بالثقافاتِ  تعجُّ  بيئةٍ  في  غالطية  مقاطعةِ  كنائسُ  نشأتْ 
ت مؤمنني من أصلٍ يهوديّ ومن أصلٍ وثنيّ. لذلك، سرعان ما برزَ اخلالفُ  اجلماعاتِ الَّتي ضمّ
ن هم من أصلٍ يهودي على وجوبِ تطبيقِ  َّ مَ ها، حيث أصر ِتأسيسِ بداية  املؤمنني مع  بني 
ن اليهوديةِ  تْ مِ َّة على جميعِ املؤمنني، معتبرين أنَّ املسيحيةَ انبثقَ ريعة اليهودي أحكامِ الشّ
م غرباءَ عن  َ، كونهَ نْ أصلٍ وثنيٍّ هذا اإلصرار لةً لها، في حنيِ عارضَ الَّذين هم مِ وجاءَتْ مكمِّ

ةٍ جلهةِ مسألةِ اخلتانةِ. ريعةِ، وبخاصَّ تلك الشَّ
فيها  الكنيسةِ في غالطيةِ، يشرحُ  إلى  رسالتَه  الرَّسولُ  بولسُ  ه  وجَّ احلادّ،  املناخِ  في هذا 
ّه على أن يقودَ  " الَّذي يقتصر دور ا إياها بالـ"مؤدّبِ للمؤمنني ماهيَّةَ الشريعةِ ودورَها، مشبّهً
إلى  بحاجةٍ  تعودُ  ال   ، باإلميانِ األخيرةُ  هذه  تبرّرَتْ  ومتى  به؛  َّر  لتتبر املسيحِ  إلى  الشعوبَ 

َّتها. تْه في معمودي "، ألنّ املسيحَ في ذاتِه قد حلَّ معها وفيها، حنيَ لبِسَ "مؤدّبٍ
، رغمَ مرورِ حوالي ألفي سنةٍ، إذ ال نزال  لعلّ واقعَ كنيسةِ غالطيةَ يشبهُ واقعَ كنيستِنا اليومَ
، ال ألسبابٍ الهوتيَّة كما في غالطية، بل العتباراتٍ  نشهدُ انقساماتٍ داخلَ اجلماعةِ الواحدةِ
، أو خالفِ جارةٍ مع جارتِها على خلفيَّةِ  شخصيَّة ضيّقة، كخالفٍ أخٍ مع أخيه على مترِ أرضٍ
ني خلالفِ زعمائهما على اقتسامِ "قطعةٍ  ني حميمَ دِيقَ ، أو خالفِ صَ ولٍ نْقُ حديثٍ سخيفٍ مَ
رًّا على  صِ ك كلُّ طرفٍ مبوقفه متعنّتًا، مُ ، يتمسَّ اجلنبِ" في صفقةٍ ما، ... إلخ. وعند كلّ خالفٍ

صوابيَّة مواقفِه املزعومةِ. 
َّنا في املسيحِ  نا، ألن َّ أنفسِ نُدْعَ لنُثبِتَ بر َّنا لم  فالرسالةُ إلى أهلِ غالطيةِ تذكّرنا اليوم بأن

أصبحنا كلُّنا واحدًا بالرُّغمِ من أدوارِنا اخملتلفةِ.

   

ه إلى كلٍّ من اليهود واألمم الَّذين أصبحوا مسيحيّني.  الَّذين في غالطية)، لكنَّه يتوجَّ
إلى  َّةِ  اليهودي األوساطِ  في  يشيرُ  الَّذي  التعبيرُ   – "أبناء اهللا"  عبارة  بولس عمدًا  استخدم 
رًا (راجع خر ٤: ٢٢؛، ٢٣؛ تث ١٤: ١، ٢؛ هو ١١: ١) – وطبَّقها على جميعِ املسيحيّني،  إسرائيلَ حصْ
، بل بفضلِ  كُهم بالنَّاموسِ هم كانوا "أبناءَ اهللا"، ليس بسببِ متسُّ ًا. جميعُ يهودًا كانوا أو أمم

 . اإلميانِ باملسيحِ يسوعَ

يح. سِ تُمُ  الـمَ يحِ قَدْ لَبِسْ سِ دْمتُ في الـمَ تَمَ يعَ الَّذِينَ اعْ مِ ْتُم جَ َن ٢٧ فأ
ا مبدأَ اإلميانِ هذا إذ قال: "أنتم جميعُ الَّذين اعتمدمتُ في املسيحِ قد  حً واصلَ بولسَ حديثَه موضِّ
أي   ،(ebaptisthete) "اعتمدوا"  اإلجنيلِ  برسالةِ  غالطية  أهلُ  آمنَ  عندما   ." املسيحَ تُم  لبِسْ
دُ املؤمنُ في املسيحِ، يتَّحدُ معه وينالُ بركاتِ موتِه وقيامتِهِ.  . عندما يتعمَّ غطسوا في املاءِ
َّةِ ويقومُ ليحيا حياةً جديدةً (راجع روم ٦: ٣، ٤؛  ه ميوتُ عن اخلطيئةِ في ماءِ املعمودي فاملؤمنُ نفسُ
ْبُلِ بِبِرِّهِ ِ(راجع  ر "، والَّتي تشيرُ إلى التَّسَ تُم املسيحَ ها بولسُ هنا بالعبارةِ "لبِسْ قول ٢: ١٢). وصفَ

٢ قور ٥: ٢١). 

في  دٌ  وَاحِ ا  يعً مِ جَ َّكُم  فإِن ْثَى،  ُن أ وال  ذَكَرٌ  الَ  رّ،  حُ وال  بْدٌ  عَ ال  يُونَانِيّ،  وال  دُ  بَعْ ودِيٌّ  يَهُ فال   ٢٨
وع. يحِ يَسُ سِ الـمَ

: االنتماءُ العرقيّ (يهوديّ/يونانيّ)، احلالةُ  طَ اجملتمعِ القدميِ جندُ في هذه اآلية ثالثةَ أبعادٍ للهويّةِ وسْ
االجتماعيّة (عبدٌ/حرٌّ)، واجلنسُ (ذكرٌ/أثنى). في النّصّ اليونانيّ، يذكرُ بولسُ البعدَ الثَّالثَ بطريقةٍ 
 ، عربًا عنِ التّعارُضِ َّلني، حيْثُ يستخدِمُ "ال...وال..." ((ouk…oude… مُ مختلفةٍ عن البُعدَين األو

.(arsen kai thêly) "بينما يجمعُ في البُعدِ الثَّالثِ "ال ذكرٌ وأُنثى
؛ حيثُ نقرأُ في التَّرجمةِ  هذا ما يقودُنا حرفيًّا إلى روايةِ اخللقِ األولى، في بدايةِ الكتابِ املقدَّسِ
 arsen kai) ه، ذكرًا وأنثى بعينيَّةِ: "خلقَ اهللاُ اإلنسانَ (anthrôpon)، على صورةِ اهللاِ خلقِ السَّ
هم" (تك ١: ٢٧). يبدو بولسُ وكأنّه يؤكّدُ على تبايُنِ اخلليقةِ األولى مع اخلليقةِ  thêly) خلقَ

" (غل ٣: ٢٨). اجلديدةِ حيثُ اجلميعُ "واحدٌ (heis) في املسيحِ يسوعَ
" ال تُلغي احلقيقةَ أنَّ اهللاَ قد وضعَ التّمييزَ بنيَ أدوارِ  لكنَّ مساواةَ الَّذين "في املسيحِ يسوعَ
َّهما يشتركان في  ني في الكنيسةِ وفي البيتِ. على الرُّغم من وجودِ أدوارٍ مختلفةٍ، إالَّ أن اجلنسَ

وضعٍ متساوٍ في ملكوتِ اهللاِ.

د. بِ الوَعْ سَ ْراهِيم، ووَارِثُونَ بِحَ لُ إِب ْتُم إِذًا نَسْ َن يح، فأ سِ إِنْ كُنْتُم لِلمَ ٢٩ فَ
َّةِ: الَّذين هم في املسيحِ، هم من حيثُ  اختتمَ بولسُ هذا القسمَ من رسالتِه بتحديدِ الهوي
َّةِ "نسلُ إبراهيم". مكانتُهم املتميّزة في املسيح، جعلتهم "ورثةً بحسبِ الوعدِ"، أي  الهوي

٢صفحة

َان. َ بِاإلِميْ َّر يح، لِكَيْ نُبَر سِ ودُنَا إِلى الـمَ ؤَدِّبًا يَقُ ةُ كَانَتْ لَنَا مُ يعَ رِ الشَّ ٢٤ إِذًا فَ
الكلمة اليونانيَّة paidagogós املترجمة هنا "مؤدّبًا"، هي كلمة مركَّبة جتمع بني país (طفل) 
". كان الــ paidagogós عادةً هو  فلِ و agogós (مرشد). وتعني هذه الكلمةُ حرفيًّا "مرشدَ الطّ
الرُّشدِ. لم يكنْ "مديرَ  يبلغَ مرحلةِ  للولدِ حتَّى  واملسؤولَ عن تقدميِ توجيهاتٍ  عبدًا ألسرةٍ 
فِّ الدِّراسيّ. فكان  ه إلى الصَّ ن يحرسُ الطفلَ أو يرافقُ " (didaskalos)، بل مَ مدرسةٍ" أو "املعلّمَ

ا. مرشدًا أخالقيًّا، وحاميًا، ومؤدّبًا صارمً
بيّ بعد أنْ يتركَ رعايةَ املمرّضةِ. وكانَ  ، يراقبُ شؤونَ الصّ فلَ كان العبدُ الَّذي يصطحبُ الطِّ
. وكان هذا العبدُ مسؤوالً  ريرِ في اللَّيلِ باحِ ويأتي به إلى السَّ فلَ في الصّ : يوقظُ الطِّ ه كامالً دوامُ
، كاجللوسِ واملشي بطريقةٍ صحيحةٍ، والوقوفَ في محضرِ  لوكِ نَ السُّ سْ بيّ حُ عن تعليمِ الصّ
 ، . إذا كان الصبيُّ غيرَ طائعٍ ، وأن ال يكونَ كثيرَ اإلزعاجِ ، وعدمَ اإلفراطِ في تناولِ الطعامِ يوخِ الشُّ

ا. فإنَّ العبدَ احلارسَ يجلدُه بسوطٍ أو عصً
عندما يأخذُ الـــ paidagogós الصبيُّ إلى املدرسةِ، يحملُ معه لوحاتِه الكتابيَّةِ وكتبِه وآلتِه 
َّاس. بعد  ةٍ للعبيد احلر املوسيقيَّةِ. ينتظرُه هناك، سواءَ في حجرةِ الدّراسةِ أم في غرفةٍ خاصَّ
هُ. عندما يكون الطفل قاصرًا،  رُ دروسَ قُ الطفلُ إلى املنزلِ ويجعلُه يحضِّ احلصص املدرسيَّة، يرافَ
كَّنَ الوثوقَ به عند بلوغه سنَّ  َّتهِ، حتَّى يُتَمَ َّة على حري روري يفرضُ العبدُ احلارسُ بعضَ القيودِ الضّ

َّته مبسؤوليَّة. الرُّشدِ، ليستخدمَ حري
ابعةِ حتَّى أواخرِ سنِّ املراهقةِ. والزّمانُ احملدَّد  كان القاصر حتت إشراف احلارسِ من حوالي سنّ السَ
" (غل ٤: ٢). عندما يبلغ االبنُ مرحلةَ  إلنهاءِ هذه العالقة يعتمد على "الوقتِ الَّذي يحدّده األبُ

الرُّشدِ، ال يكونُ بعدُ حتتَ "األوصياء والوكالء" (غل ٤: ٢)، بل يُطلق سبيلُه.
ريعةُ بدورٍ مهمٍّ في كونِها أعدَّتْ الناسَ لإلميانِ باملسيحِ (الرُّشد). أرشدَتِ اليهودَ  تِ الشَّ قامَ
َّةً في اقتيادِهم إلى اخلالصِ  ةُ ضروري لطبيعةِ اهللاِ وأدانَتْهم باخلطيئةِ. فكانَتْ هذه امليّزاتُ الهامَّ

بيسوعَ املسيحِ. 

ؤَدِّب؛ ْتَ مُ دْ حتَ َان، لَمْ نَعُ ا أَتَى اإلِميْ لَمَّ ٢٥ فَ
كان عمل الشريعة كاحلارس، لفترةٍ محدودة فقط، والقصدُ منها تنظيمُ سلوكِ شعبِ اهللاِ 
ريعة كطريقةٍ للحياة  خصِ إلى الشَّ حتَّى مجيءِ املسيحِ، أي مرحلةِ الرُّشدِ. إنَّ رجوعَ الشَّ
َّه بذلك يتخلَّى عن  ا. فإن ا بشابٍّ يرجع إلى إشراف حرّاسه بعدما أصبحَ حرًّا طليقً يكون شبيهً

، واالمتيازاتُ الَّتي متتَّعَ بها ببلوغِه سنِّ الرُّشدِ (راجع غل ٤: ١-٧). َّةِ، واحلقوقِ احلرّي

وع. يحِ يَسُ سِ َان، في الـمَ ْنَاءُ اهللاِ بَاإلِميْ َب ا أ يعً مِ َّكُم جَ َن ٢٦ أل
َّكم أنتم املسيحيّني  بِني (ألن انتقلَ بولسُ من صيغةِ املتكلّمني (نحن اليهود) إلى صيغةِ اخملاطَ



(غل ٣: ٢٣-٢٩)
ر. نْتَظَ َانُ الـمُ لَنَ اإلِميْ ة، إِلى أَنْ يُعْ يعَ رِ ْتَ الشَّ نيَ حتَ حبُوسِ ينَ مَ زِ تَجَ حْ َان، كُنَّا مُ ْتيَ اإلِميْ بْلَ أَنْ يَأ قَ ٢٣ فَ

َان. َ بِاإلِميْ َّر يح، لِكَيْ نُبَر سِ ودُنَا إِلى الـمَ ؤَدِّبًا يَقُ ةُ كَانَتْ لَنَا مُ يعَ رِ الشَّ ٢٤ إِذًا فَ
ؤَدِّب؛ ْتَ مُ دْ حتَ َان، لَمْ نَعُ ا أَتَى اإلِميْ لَمَّ ٢٥ فَ

وع. يحِ يَسُ سِ َان، في الـمَ ْنَاءُ اهللاِ بَاإلِميْ َب ا أ يعً مِ َّكُم جَ َن ٢٦ أل
يح. سِ تُمُ  الـمَ يحِ قَدْ لَبِسْ سِ دْمتُ في الـمَ تَمَ يعَ الَّذِينَ اعْ مِ ْتُم جَ َن ٢٧ فأ

في  دٌ  وَاحِ ا  يعً مِ جَ َّكُم  فإِن ْثَى،  ُن أ وال  ذَكَرٌ  الَ  رّ،  حُ وال  بْدٌ  عَ ال  يُونَانِيّ،  وال  دُ  بَعْ ودِيٌّ  يَهُ فال   ٢٨
وع. يحِ يَسُ سِ الـمَ

د. بِ الوَعْ سَ ْراهِيم، ووَارِثُونَ بِحَ لُ إِب ْتُم إِذًا نَسْ َن يح، فأ سِ إِنْ كُنْتُم لِلمَ ٢٩ فَ

مقدّمة
َّةِ الّتي اكتسبْناها في  ماوي َّتِنا السّ في األحدِ الثَّالثِ بعدَ الدِّنحِ، تدعونا الكنيسةُ إلى تذكُّرِ هوي
َّةِ. ففي الرّسالةِ إلى أهلِ غالطية (غل ٣: ٢٣-٢٩)، يذكّرُ القدّيسُ بولسُ كلَّ واحدٍ منَّا  سرِّ املعمودي
" (غل ٣: ٢٧). وال  تُم املسيحَ َّةِ بقولِهِ: "فأنتم جميعُ الَّذين اعتمدمت في املسيحِ قد لبِسْ بهذه الهوي
ميكنُ إلنسانٍ أنْ يلبَسَ املسيحَ إالَّ إذا خلَعَ إنسانَه العتيقَ (راجع أف ٤: ٢٠-٢٤؛ قول ٣: ٩-١٠). 
هِ أنَّ آدم أرادَ  َّةِ منذ بدايتِها. هذا ما يصوّرُه سفرُ التّكوين بشرحِ الوصولُ إلى إلهٍ هو حلمُ البشري
ريَهُ. لذلك، صار ابنَ  فَ عُ َّه اكتَشَ ا من دون اهللاِ، فخابَ أملُه، وكلُّ ما حصلَ عليه هو أن أن يصيرَ إلهً

اهللاِ إنسانًا ليجعلَ من كلّ إنسانٍ ابنًا هللا، ويُلبسنا مجدَه.

شرح اآليات
ر. نْتَظَ َانُ الـمُ لَنَ اإلِميْ ة، إِلى أَنْ يُعْ يعَ رِ ْتَ الشَّ نيَ حتَ حبُوسِ ينَ مَ زِ تَجَ حْ َان، كُنَّا مُ ْتيَ اإلِميْ بْلَ أَنْ يَأ قَ ٢٣ فَ

قد يكونُ للتعبيرَين "محتجزين" (efrouroumetha) و"محبوسني" (sunkekleisménoi) صلةٌ 
، لهذَين  َّه في إطارِ النّصّ . غيرَ أن جنِ ريعةِ هنا مجازيًّا كحارسِ السّ ا يتمّ تصويرُ الشَّ . رمبَّ جنِ بالسّ
، أي  ريعةِ كمؤدّبٍ " (غل ٣: ٢٤، ٢٥). في هذه احلالةِ، تعملُ الشّ ني صلةٌ بدورِ "املؤدِّبِ املصطلحَ

. كقوَّةِ كبحِ اجلماحِ عندما كانَتْ ساريةً املفعولِ

؛  . لذلك، فإنَّ املسيحيّني األمميّني هم نوالُ موعدِ اهللاِ باإلميانِ ه اهللا مع إبراهيمَ الوعدُ الَّذي قطعَ
ال يحتاجونَ إلى إتّباعِ شريعةِ موسى.

خالصة روحيّة
صورةَ  تْ  فعكسَ املتعدّدة،  بالثقافاتِ  تعجُّ  بيئةٍ  في  غالطية  مقاطعةِ  كنائسُ  نشأتْ 
ت مؤمنني من أصلٍ يهوديّ ومن أصلٍ وثنيّ. لذلك، سرعان ما برزَ اخلالفُ  اجلماعاتِ الَّتي ضمّ
ن هم من أصلٍ يهودي على وجوبِ تطبيقِ  َّ مَ ها، حيث أصر ِتأسيسِ بداية  املؤمنني مع  بني 
ن اليهوديةِ  تْ مِ َّة على جميعِ املؤمنني، معتبرين أنَّ املسيحيةَ انبثقَ ريعة اليهودي أحكامِ الشّ
م غرباءَ عن  َ، كونهَ نْ أصلٍ وثنيٍّ هذا اإلصرار لةً لها، في حنيِ عارضَ الَّذين هم مِ وجاءَتْ مكمِّ

ةٍ جلهةِ مسألةِ اخلتانةِ. ريعةِ، وبخاصَّ تلك الشَّ
فيها  الكنيسةِ في غالطيةِ، يشرحُ  إلى  رسالتَه  الرَّسولُ  بولسُ  ه  وجَّ احلادّ،  املناخِ  في هذا 
ّه على أن يقودَ  " الَّذي يقتصر دور ا إياها بالـ"مؤدّبِ للمؤمنني ماهيَّةَ الشريعةِ ودورَها، مشبّهً
إلى  بحاجةٍ  تعودُ  ال   ، باإلميانِ األخيرةُ  هذه  تبرّرَتْ  ومتى  به؛  َّر  لتتبر املسيحِ  إلى  الشعوبَ 

َّتها. تْه في معمودي "، ألنّ املسيحَ في ذاتِه قد حلَّ معها وفيها، حنيَ لبِسَ "مؤدّبٍ
، رغمَ مرورِ حوالي ألفي سنةٍ، إذ ال نزال  لعلّ واقعَ كنيسةِ غالطيةَ يشبهُ واقعَ كنيستِنا اليومَ
، ال ألسبابٍ الهوتيَّة كما في غالطية، بل العتباراتٍ  نشهدُ انقساماتٍ داخلَ اجلماعةِ الواحدةِ
، أو خالفِ جارةٍ مع جارتِها على خلفيَّةِ  شخصيَّة ضيّقة، كخالفٍ أخٍ مع أخيه على مترِ أرضٍ
ني خلالفِ زعمائهما على اقتسامِ "قطعةٍ  ني حميمَ دِيقَ ، أو خالفِ صَ ولٍ نْقُ حديثٍ سخيفٍ مَ
رًّا على  صِ ك كلُّ طرفٍ مبوقفه متعنّتًا، مُ ، يتمسَّ اجلنبِ" في صفقةٍ ما، ... إلخ. وعند كلّ خالفٍ

صوابيَّة مواقفِه املزعومةِ. 
َّنا في املسيحِ  نا، ألن َّ أنفسِ نُدْعَ لنُثبِتَ بر َّنا لم  فالرسالةُ إلى أهلِ غالطيةِ تذكّرنا اليوم بأن

أصبحنا كلُّنا واحدًا بالرُّغمِ من أدوارِنا اخملتلفةِ.

   

٣صفحة

ه إلى كلٍّ من اليهود واألمم الَّذين أصبحوا مسيحيّني.  الَّذين في غالطية)، لكنَّه يتوجَّ
إلى  َّةِ  اليهودي األوساطِ  في  يشيرُ  الَّذي  التعبيرُ   – "أبناء اهللا"  عبارة  بولس عمدًا  استخدم 
رًا (راجع خر ٤: ٢٢؛، ٢٣؛ تث ١٤: ١، ٢؛ هو ١١: ١) – وطبَّقها على جميعِ املسيحيّني،  إسرائيلَ حصْ
، بل بفضلِ  كُهم بالنَّاموسِ هم كانوا "أبناءَ اهللا"، ليس بسببِ متسُّ ًا. جميعُ يهودًا كانوا أو أمم

 . اإلميانِ باملسيحِ يسوعَ

يح. سِ تُمُ  الـمَ يحِ قَدْ لَبِسْ سِ دْمتُ في الـمَ تَمَ يعَ الَّذِينَ اعْ مِ ْتُم جَ َن ٢٧ فأ
ا مبدأَ اإلميانِ هذا إذ قال: "أنتم جميعُ الَّذين اعتمدمتُ في املسيحِ قد  حً واصلَ بولسَ حديثَه موضِّ
أي   ،(ebaptisthete) "اعتمدوا"  اإلجنيلِ  برسالةِ  غالطية  أهلُ  آمنَ  عندما   ." املسيحَ تُم  لبِسْ
دُ املؤمنُ في املسيحِ، يتَّحدُ معه وينالُ بركاتِ موتِه وقيامتِهِ.  . عندما يتعمَّ غطسوا في املاءِ
َّةِ ويقومُ ليحيا حياةً جديدةً (راجع روم ٦: ٣، ٤؛  ه ميوتُ عن اخلطيئةِ في ماءِ املعمودي فاملؤمنُ نفسُ
ْبُلِ بِبِرِّهِ ِ(راجع  ر "، والَّتي تشيرُ إلى التَّسَ تُم املسيحَ ها بولسُ هنا بالعبارةِ "لبِسْ قول ٢: ١٢). وصفَ

٢ قور ٥: ٢١). 

في  دٌ  وَاحِ ا  يعً مِ جَ َّكُم  فإِن ْثَى،  ُن أ وال  ذَكَرٌ  الَ  رّ،  حُ وال  بْدٌ  عَ ال  يُونَانِيّ،  وال  دُ  بَعْ ودِيٌّ  يَهُ فال   ٢٨
وع. يحِ يَسُ سِ الـمَ

: االنتماءُ العرقيّ (يهوديّ/يونانيّ)، احلالةُ  طَ اجملتمعِ القدميِ جندُ في هذه اآلية ثالثةَ أبعادٍ للهويّةِ وسْ
االجتماعيّة (عبدٌ/حرٌّ)، واجلنسُ (ذكرٌ/أثنى). في النّصّ اليونانيّ، يذكرُ بولسُ البعدَ الثَّالثَ بطريقةٍ 
 ، عربًا عنِ التّعارُضِ َّلني، حيْثُ يستخدِمُ "ال...وال..." ((ouk…oude… مُ مختلفةٍ عن البُعدَين األو

.(arsen kai thêly) "بينما يجمعُ في البُعدِ الثَّالثِ "ال ذكرٌ وأُنثى
؛ حيثُ نقرأُ في التَّرجمةِ  هذا ما يقودُنا حرفيًّا إلى روايةِ اخللقِ األولى، في بدايةِ الكتابِ املقدَّسِ
 arsen kai) ه، ذكرًا وأنثى بعينيَّةِ: "خلقَ اهللاُ اإلنسانَ (anthrôpon)، على صورةِ اهللاِ خلقِ السَّ
هم" (تك ١: ٢٧). يبدو بولسُ وكأنّه يؤكّدُ على تبايُنِ اخلليقةِ األولى مع اخلليقةِ  thêly) خلقَ

" (غل ٣: ٢٨). اجلديدةِ حيثُ اجلميعُ "واحدٌ (heis) في املسيحِ يسوعَ
" ال تُلغي احلقيقةَ أنَّ اهللاَ قد وضعَ التّمييزَ بنيَ أدوارِ  لكنَّ مساواةَ الَّذين "في املسيحِ يسوعَ
َّهما يشتركان في  ني في الكنيسةِ وفي البيتِ. على الرُّغم من وجودِ أدوارٍ مختلفةٍ، إالَّ أن اجلنسَ

وضعٍ متساوٍ في ملكوتِ اهللاِ.

د. بِ الوَعْ سَ ْراهِيم، ووَارِثُونَ بِحَ لُ إِب ْتُم إِذًا نَسْ َن يح، فأ سِ إِنْ كُنْتُم لِلمَ ٢٩ فَ
َّةِ: الَّذين هم في املسيحِ، هم من حيثُ  اختتمَ بولسُ هذا القسمَ من رسالتِه بتحديدِ الهوي
َّةِ "نسلُ إبراهيم". مكانتُهم املتميّزة في املسيح، جعلتهم "ورثةً بحسبِ الوعدِ"، أي  الهوي

َان. َ بِاإلِميْ َّر يح، لِكَيْ نُبَر سِ ودُنَا إِلى الـمَ ؤَدِّبًا يَقُ ةُ كَانَتْ لَنَا مُ يعَ رِ الشَّ ٢٤ إِذًا فَ
الكلمة اليونانيَّة paidagogós املترجمة هنا "مؤدّبًا"، هي كلمة مركَّبة جتمع بني país (طفل) 
". كان الــ paidagogós عادةً هو  فلِ و agogós (مرشد). وتعني هذه الكلمةُ حرفيًّا "مرشدَ الطّ
الرُّشدِ. لم يكنْ "مديرَ  يبلغَ مرحلةِ  للولدِ حتَّى  واملسؤولَ عن تقدميِ توجيهاتٍ  عبدًا ألسرةٍ 
فِّ الدِّراسيّ. فكان  ه إلى الصَّ ن يحرسُ الطفلَ أو يرافقُ " (didaskalos)، بل مَ مدرسةٍ" أو "املعلّمَ

ا. مرشدًا أخالقيًّا، وحاميًا، ومؤدّبًا صارمً
بيّ بعد أنْ يتركَ رعايةَ املمرّضةِ. وكانَ  ، يراقبُ شؤونَ الصّ فلَ كان العبدُ الَّذي يصطحبُ الطِّ
. وكان هذا العبدُ مسؤوالً  ريرِ في اللَّيلِ باحِ ويأتي به إلى السَّ فلَ في الصّ : يوقظُ الطِّ ه كامالً دوامُ
، كاجللوسِ واملشي بطريقةٍ صحيحةٍ، والوقوفَ في محضرِ  لوكِ نَ السُّ سْ بيّ حُ عن تعليمِ الصّ
 ، . إذا كان الصبيُّ غيرَ طائعٍ ، وأن ال يكونَ كثيرَ اإلزعاجِ ، وعدمَ اإلفراطِ في تناولِ الطعامِ يوخِ الشُّ

ا. فإنَّ العبدَ احلارسَ يجلدُه بسوطٍ أو عصً
عندما يأخذُ الـــ paidagogós الصبيُّ إلى املدرسةِ، يحملُ معه لوحاتِه الكتابيَّةِ وكتبِه وآلتِه 
َّاس. بعد  ةٍ للعبيد احلر املوسيقيَّةِ. ينتظرُه هناك، سواءَ في حجرةِ الدّراسةِ أم في غرفةٍ خاصَّ
هُ. عندما يكون الطفل قاصرًا،  رُ دروسَ قُ الطفلُ إلى املنزلِ ويجعلُه يحضِّ احلصص املدرسيَّة، يرافَ
كَّنَ الوثوقَ به عند بلوغه سنَّ  َّتهِ، حتَّى يُتَمَ َّة على حري روري يفرضُ العبدُ احلارسُ بعضَ القيودِ الضّ

َّته مبسؤوليَّة. الرُّشدِ، ليستخدمَ حري
ابعةِ حتَّى أواخرِ سنِّ املراهقةِ. والزّمانُ احملدَّد  كان القاصر حتت إشراف احلارسِ من حوالي سنّ السَ
" (غل ٤: ٢). عندما يبلغ االبنُ مرحلةَ  إلنهاءِ هذه العالقة يعتمد على "الوقتِ الَّذي يحدّده األبُ

الرُّشدِ، ال يكونُ بعدُ حتتَ "األوصياء والوكالء" (غل ٤: ٢)، بل يُطلق سبيلُه.
ريعةُ بدورٍ مهمٍّ في كونِها أعدَّتْ الناسَ لإلميانِ باملسيحِ (الرُّشد). أرشدَتِ اليهودَ  تِ الشَّ قامَ
َّةً في اقتيادِهم إلى اخلالصِ  ةُ ضروري لطبيعةِ اهللاِ وأدانَتْهم باخلطيئةِ. فكانَتْ هذه امليّزاتُ الهامَّ

بيسوعَ املسيحِ. 

ؤَدِّب؛ ْتَ مُ دْ حتَ َان، لَمْ نَعُ ا أَتَى اإلِميْ لَمَّ ٢٥ فَ
كان عمل الشريعة كاحلارس، لفترةٍ محدودة فقط، والقصدُ منها تنظيمُ سلوكِ شعبِ اهللاِ 
ريعة كطريقةٍ للحياة  خصِ إلى الشَّ حتَّى مجيءِ املسيحِ، أي مرحلةِ الرُّشدِ. إنَّ رجوعَ الشَّ
َّه بذلك يتخلَّى عن  ا. فإن ا بشابٍّ يرجع إلى إشراف حرّاسه بعدما أصبحَ حرًّا طليقً يكون شبيهً

، واالمتيازاتُ الَّتي متتَّعَ بها ببلوغِه سنِّ الرُّشدِ (راجع غل ٤: ١-٧). َّةِ، واحلقوقِ احلرّي

وع. يحِ يَسُ سِ َان، في الـمَ ْنَاءُ اهللاِ بَاإلِميْ َب ا أ يعً مِ َّكُم جَ َن ٢٦ أل
َّكم أنتم املسيحيّني  بِني (ألن انتقلَ بولسُ من صيغةِ املتكلّمني (نحن اليهود) إلى صيغةِ اخملاطَ



(غل ٣: ٢٣-٢٩)
ر. نْتَظَ َانُ الـمُ لَنَ اإلِميْ ة، إِلى أَنْ يُعْ يعَ رِ ْتَ الشَّ نيَ حتَ حبُوسِ ينَ مَ زِ تَجَ حْ َان، كُنَّا مُ ْتيَ اإلِميْ بْلَ أَنْ يَأ قَ ٢٣ فَ

َان. َ بِاإلِميْ َّر يح، لِكَيْ نُبَر سِ ودُنَا إِلى الـمَ ؤَدِّبًا يَقُ ةُ كَانَتْ لَنَا مُ يعَ رِ الشَّ ٢٤ إِذًا فَ
ؤَدِّب؛ ْتَ مُ دْ حتَ َان، لَمْ نَعُ ا أَتَى اإلِميْ لَمَّ ٢٥ فَ

وع. يحِ يَسُ سِ َان، في الـمَ ْنَاءُ اهللاِ بَاإلِميْ َب ا أ يعً مِ َّكُم جَ َن ٢٦ أل
يح. سِ تُمُ  الـمَ يحِ قَدْ لَبِسْ سِ دْمتُ في الـمَ تَمَ يعَ الَّذِينَ اعْ مِ ْتُم جَ َن ٢٧ فأ

في  دٌ  وَاحِ ا  يعً مِ جَ َّكُم  فإِن ْثَى،  ُن أ وال  ذَكَرٌ  الَ  رّ،  حُ وال  بْدٌ  عَ ال  يُونَانِيّ،  وال  دُ  بَعْ ودِيٌّ  يَهُ فال   ٢٨
وع. يحِ يَسُ سِ الـمَ

د. بِ الوَعْ سَ ْراهِيم، ووَارِثُونَ بِحَ لُ إِب ْتُم إِذًا نَسْ َن يح، فأ سِ إِنْ كُنْتُم لِلمَ ٢٩ فَ

مقدّمة
َّةِ الّتي اكتسبْناها في  ماوي َّتِنا السّ في األحدِ الثَّالثِ بعدَ الدِّنحِ، تدعونا الكنيسةُ إلى تذكُّرِ هوي
َّةِ. ففي الرّسالةِ إلى أهلِ غالطية (غل ٣: ٢٣-٢٩)، يذكّرُ القدّيسُ بولسُ كلَّ واحدٍ منَّا  سرِّ املعمودي
" (غل ٣: ٢٧). وال  تُم املسيحَ َّةِ بقولِهِ: "فأنتم جميعُ الَّذين اعتمدمت في املسيحِ قد لبِسْ بهذه الهوي
ميكنُ إلنسانٍ أنْ يلبَسَ املسيحَ إالَّ إذا خلَعَ إنسانَه العتيقَ (راجع أف ٤: ٢٠-٢٤؛ قول ٣: ٩-١٠). 
هِ أنَّ آدم أرادَ  َّةِ منذ بدايتِها. هذا ما يصوّرُه سفرُ التّكوين بشرحِ الوصولُ إلى إلهٍ هو حلمُ البشري
ريَهُ. لذلك، صار ابنَ  فَ عُ َّه اكتَشَ ا من دون اهللاِ، فخابَ أملُه، وكلُّ ما حصلَ عليه هو أن أن يصيرَ إلهً

اهللاِ إنسانًا ليجعلَ من كلّ إنسانٍ ابنًا هللا، ويُلبسنا مجدَه.

شرح اآليات
ر. نْتَظَ َانُ الـمُ لَنَ اإلِميْ ة، إِلى أَنْ يُعْ يعَ رِ ْتَ الشَّ نيَ حتَ حبُوسِ ينَ مَ زِ تَجَ حْ َان، كُنَّا مُ ْتيَ اإلِميْ بْلَ أَنْ يَأ قَ ٢٣ فَ

قد يكونُ للتعبيرَين "محتجزين" (efrouroumetha) و"محبوسني" (sunkekleisménoi) صلةٌ 
، لهذَين  َّه في إطارِ النّصّ . غيرَ أن جنِ ريعةِ هنا مجازيًّا كحارسِ السّ ا يتمّ تصويرُ الشَّ . رمبَّ جنِ بالسّ
، أي  ريعةِ كمؤدّبٍ " (غل ٣: ٢٤، ٢٥). في هذه احلالةِ، تعملُ الشّ ني صلةٌ بدورِ "املؤدِّبِ املصطلحَ

. كقوَّةِ كبحِ اجلماحِ عندما كانَتْ ساريةً املفعولِ

٤صفحة

؛  . لذلك، فإنَّ املسيحيّني األمميّني هم نوالُ موعدِ اهللاِ باإلميانِ ه اهللا مع إبراهيمَ الوعدُ الَّذي قطعَ
ال يحتاجونَ إلى إتّباعِ شريعةِ موسى.

خالصة روحيّة
صورةَ  تْ  فعكسَ املتعدّدة،  بالثقافاتِ  تعجُّ  بيئةٍ  في  غالطية  مقاطعةِ  كنائسُ  نشأتْ 
ت مؤمنني من أصلٍ يهوديّ ومن أصلٍ وثنيّ. لذلك، سرعان ما برزَ اخلالفُ  اجلماعاتِ الَّتي ضمّ
ن هم من أصلٍ يهودي على وجوبِ تطبيقِ  َّ مَ ها، حيث أصر ِتأسيسِ بداية  املؤمنني مع  بني 
ن اليهوديةِ  تْ مِ َّة على جميعِ املؤمنني، معتبرين أنَّ املسيحيةَ انبثقَ ريعة اليهودي أحكامِ الشّ
م غرباءَ عن  َ، كونهَ نْ أصلٍ وثنيٍّ هذا اإلصرار لةً لها، في حنيِ عارضَ الَّذين هم مِ وجاءَتْ مكمِّ

ةٍ جلهةِ مسألةِ اخلتانةِ. ريعةِ، وبخاصَّ تلك الشَّ
فيها  الكنيسةِ في غالطيةِ، يشرحُ  إلى  رسالتَه  الرَّسولُ  بولسُ  ه  وجَّ احلادّ،  املناخِ  في هذا 
ّه على أن يقودَ  " الَّذي يقتصر دور ا إياها بالـ"مؤدّبِ للمؤمنني ماهيَّةَ الشريعةِ ودورَها، مشبّهً
إلى  بحاجةٍ  تعودُ  ال   ، باإلميانِ األخيرةُ  هذه  تبرّرَتْ  ومتى  به؛  َّر  لتتبر املسيحِ  إلى  الشعوبَ 

َّتها. تْه في معمودي "، ألنّ املسيحَ في ذاتِه قد حلَّ معها وفيها، حنيَ لبِسَ "مؤدّبٍ
، رغمَ مرورِ حوالي ألفي سنةٍ، إذ ال نزال  لعلّ واقعَ كنيسةِ غالطيةَ يشبهُ واقعَ كنيستِنا اليومَ
، ال ألسبابٍ الهوتيَّة كما في غالطية، بل العتباراتٍ  نشهدُ انقساماتٍ داخلَ اجلماعةِ الواحدةِ
، أو خالفِ جارةٍ مع جارتِها على خلفيَّةِ  شخصيَّة ضيّقة، كخالفٍ أخٍ مع أخيه على مترِ أرضٍ
ني خلالفِ زعمائهما على اقتسامِ "قطعةٍ  ني حميمَ دِيقَ ، أو خالفِ صَ ولٍ نْقُ حديثٍ سخيفٍ مَ
رًّا على  صِ ك كلُّ طرفٍ مبوقفه متعنّتًا، مُ ، يتمسَّ اجلنبِ" في صفقةٍ ما، ... إلخ. وعند كلّ خالفٍ

صوابيَّة مواقفِه املزعومةِ. 
َّنا في املسيحِ  نا، ألن َّ أنفسِ نُدْعَ لنُثبِتَ بر َّنا لم  فالرسالةُ إلى أهلِ غالطيةِ تذكّرنا اليوم بأن

أصبحنا كلُّنا واحدًا بالرُّغمِ من أدوارِنا اخملتلفةِ.

   

ه إلى كلٍّ من اليهود واألمم الَّذين أصبحوا مسيحيّني.  الَّذين في غالطية)، لكنَّه يتوجَّ
إلى  َّةِ  اليهودي األوساطِ  في  يشيرُ  الَّذي  التعبيرُ   – "أبناء اهللا"  عبارة  بولس عمدًا  استخدم 
رًا (راجع خر ٤: ٢٢؛، ٢٣؛ تث ١٤: ١، ٢؛ هو ١١: ١) – وطبَّقها على جميعِ املسيحيّني،  إسرائيلَ حصْ
، بل بفضلِ  كُهم بالنَّاموسِ هم كانوا "أبناءَ اهللا"، ليس بسببِ متسُّ ًا. جميعُ يهودًا كانوا أو أمم

 . اإلميانِ باملسيحِ يسوعَ

يح. سِ تُمُ  الـمَ يحِ قَدْ لَبِسْ سِ دْمتُ في الـمَ تَمَ يعَ الَّذِينَ اعْ مِ ْتُم جَ َن ٢٧ فأ
ا مبدأَ اإلميانِ هذا إذ قال: "أنتم جميعُ الَّذين اعتمدمتُ في املسيحِ قد  حً واصلَ بولسَ حديثَه موضِّ
أي   ،(ebaptisthete) "اعتمدوا"  اإلجنيلِ  برسالةِ  غالطية  أهلُ  آمنَ  عندما   ." املسيحَ تُم  لبِسْ
دُ املؤمنُ في املسيحِ، يتَّحدُ معه وينالُ بركاتِ موتِه وقيامتِهِ.  . عندما يتعمَّ غطسوا في املاءِ
َّةِ ويقومُ ليحيا حياةً جديدةً (راجع روم ٦: ٣، ٤؛  ه ميوتُ عن اخلطيئةِ في ماءِ املعمودي فاملؤمنُ نفسُ
ْبُلِ بِبِرِّهِ ِ(راجع  ر "، والَّتي تشيرُ إلى التَّسَ تُم املسيحَ ها بولسُ هنا بالعبارةِ "لبِسْ قول ٢: ١٢). وصفَ

٢ قور ٥: ٢١). 

في  دٌ  وَاحِ ا  يعً مِ جَ َّكُم  فإِن ْثَى،  ُن أ وال  ذَكَرٌ  الَ  رّ،  حُ وال  بْدٌ  عَ ال  يُونَانِيّ،  وال  دُ  بَعْ ودِيٌّ  يَهُ فال   ٢٨
وع. يحِ يَسُ سِ الـمَ

: االنتماءُ العرقيّ (يهوديّ/يونانيّ)، احلالةُ  طَ اجملتمعِ القدميِ جندُ في هذه اآلية ثالثةَ أبعادٍ للهويّةِ وسْ
االجتماعيّة (عبدٌ/حرٌّ)، واجلنسُ (ذكرٌ/أثنى). في النّصّ اليونانيّ، يذكرُ بولسُ البعدَ الثَّالثَ بطريقةٍ 
 ، عربًا عنِ التّعارُضِ َّلني، حيْثُ يستخدِمُ "ال...وال..." ((ouk…oude… مُ مختلفةٍ عن البُعدَين األو

.(arsen kai thêly) "بينما يجمعُ في البُعدِ الثَّالثِ "ال ذكرٌ وأُنثى
؛ حيثُ نقرأُ في التَّرجمةِ  هذا ما يقودُنا حرفيًّا إلى روايةِ اخللقِ األولى، في بدايةِ الكتابِ املقدَّسِ
 arsen kai) ه، ذكرًا وأنثى بعينيَّةِ: "خلقَ اهللاُ اإلنسانَ (anthrôpon)، على صورةِ اهللاِ خلقِ السَّ
هم" (تك ١: ٢٧). يبدو بولسُ وكأنّه يؤكّدُ على تبايُنِ اخلليقةِ األولى مع اخلليقةِ  thêly) خلقَ

" (غل ٣: ٢٨). اجلديدةِ حيثُ اجلميعُ "واحدٌ (heis) في املسيحِ يسوعَ
" ال تُلغي احلقيقةَ أنَّ اهللاَ قد وضعَ التّمييزَ بنيَ أدوارِ  لكنَّ مساواةَ الَّذين "في املسيحِ يسوعَ
َّهما يشتركان في  ني في الكنيسةِ وفي البيتِ. على الرُّغم من وجودِ أدوارٍ مختلفةٍ، إالَّ أن اجلنسَ

وضعٍ متساوٍ في ملكوتِ اهللاِ.

د. بِ الوَعْ سَ ْراهِيم، ووَارِثُونَ بِحَ لُ إِب ْتُم إِذًا نَسْ َن يح، فأ سِ إِنْ كُنْتُم لِلمَ ٢٩ فَ
َّةِ: الَّذين هم في املسيحِ، هم من حيثُ  اختتمَ بولسُ هذا القسمَ من رسالتِه بتحديدِ الهوي
َّةِ "نسلُ إبراهيم". مكانتُهم املتميّزة في املسيح، جعلتهم "ورثةً بحسبِ الوعدِ"، أي  الهوي

َان. َ بِاإلِميْ َّر يح، لِكَيْ نُبَر سِ ودُنَا إِلى الـمَ ؤَدِّبًا يَقُ ةُ كَانَتْ لَنَا مُ يعَ رِ الشَّ ٢٤ إِذًا فَ
الكلمة اليونانيَّة paidagogós املترجمة هنا "مؤدّبًا"، هي كلمة مركَّبة جتمع بني país (طفل) 
". كان الــ paidagogós عادةً هو  فلِ و agogós (مرشد). وتعني هذه الكلمةُ حرفيًّا "مرشدَ الطّ
الرُّشدِ. لم يكنْ "مديرَ  يبلغَ مرحلةِ  للولدِ حتَّى  واملسؤولَ عن تقدميِ توجيهاتٍ  عبدًا ألسرةٍ 
فِّ الدِّراسيّ. فكان  ه إلى الصَّ ن يحرسُ الطفلَ أو يرافقُ " (didaskalos)، بل مَ مدرسةٍ" أو "املعلّمَ

ا. مرشدًا أخالقيًّا، وحاميًا، ومؤدّبًا صارمً
بيّ بعد أنْ يتركَ رعايةَ املمرّضةِ. وكانَ  ، يراقبُ شؤونَ الصّ فلَ كان العبدُ الَّذي يصطحبُ الطِّ
. وكان هذا العبدُ مسؤوالً  ريرِ في اللَّيلِ باحِ ويأتي به إلى السَّ فلَ في الصّ : يوقظُ الطِّ ه كامالً دوامُ
، كاجللوسِ واملشي بطريقةٍ صحيحةٍ، والوقوفَ في محضرِ  لوكِ نَ السُّ سْ بيّ حُ عن تعليمِ الصّ
 ، . إذا كان الصبيُّ غيرَ طائعٍ ، وأن ال يكونَ كثيرَ اإلزعاجِ ، وعدمَ اإلفراطِ في تناولِ الطعامِ يوخِ الشُّ

ا. فإنَّ العبدَ احلارسَ يجلدُه بسوطٍ أو عصً
عندما يأخذُ الـــ paidagogós الصبيُّ إلى املدرسةِ، يحملُ معه لوحاتِه الكتابيَّةِ وكتبِه وآلتِه 
َّاس. بعد  ةٍ للعبيد احلر املوسيقيَّةِ. ينتظرُه هناك، سواءَ في حجرةِ الدّراسةِ أم في غرفةٍ خاصَّ
هُ. عندما يكون الطفل قاصرًا،  رُ دروسَ قُ الطفلُ إلى املنزلِ ويجعلُه يحضِّ احلصص املدرسيَّة، يرافَ
كَّنَ الوثوقَ به عند بلوغه سنَّ  َّتهِ، حتَّى يُتَمَ َّة على حري روري يفرضُ العبدُ احلارسُ بعضَ القيودِ الضّ

َّته مبسؤوليَّة. الرُّشدِ، ليستخدمَ حري
ابعةِ حتَّى أواخرِ سنِّ املراهقةِ. والزّمانُ احملدَّد  كان القاصر حتت إشراف احلارسِ من حوالي سنّ السَ
" (غل ٤: ٢). عندما يبلغ االبنُ مرحلةَ  إلنهاءِ هذه العالقة يعتمد على "الوقتِ الَّذي يحدّده األبُ

الرُّشدِ، ال يكونُ بعدُ حتتَ "األوصياء والوكالء" (غل ٤: ٢)، بل يُطلق سبيلُه.
ريعةُ بدورٍ مهمٍّ في كونِها أعدَّتْ الناسَ لإلميانِ باملسيحِ (الرُّشد). أرشدَتِ اليهودَ  تِ الشَّ قامَ
َّةً في اقتيادِهم إلى اخلالصِ  ةُ ضروري لطبيعةِ اهللاِ وأدانَتْهم باخلطيئةِ. فكانَتْ هذه امليّزاتُ الهامَّ

بيسوعَ املسيحِ. 

ؤَدِّب؛ ْتَ مُ دْ حتَ َان، لَمْ نَعُ ا أَتَى اإلِميْ لَمَّ ٢٥ فَ
كان عمل الشريعة كاحلارس، لفترةٍ محدودة فقط، والقصدُ منها تنظيمُ سلوكِ شعبِ اهللاِ 
ريعة كطريقةٍ للحياة  خصِ إلى الشَّ حتَّى مجيءِ املسيحِ، أي مرحلةِ الرُّشدِ. إنَّ رجوعَ الشَّ
َّه بذلك يتخلَّى عن  ا. فإن ا بشابٍّ يرجع إلى إشراف حرّاسه بعدما أصبحَ حرًّا طليقً يكون شبيهً

، واالمتيازاتُ الَّتي متتَّعَ بها ببلوغِه سنِّ الرُّشدِ (راجع غل ٤: ١-٧). َّةِ، واحلقوقِ احلرّي

وع. يحِ يَسُ سِ َان، في الـمَ ْنَاءُ اهللاِ بَاإلِميْ َب ا أ يعً مِ َّكُم جَ َن ٢٦ أل
َّكم أنتم املسيحيّني  بِني (ألن انتقلَ بولسُ من صيغةِ املتكلّمني (نحن اليهود) إلى صيغةِ اخملاطَ


