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 غَالَْطيَة

ِرَساِلْة بُولُْس ْلغاَلَْطيَة
وقتلّي البشارة متاع المسيح بدا يتحكى عليها وتتقبل بين الشعوب الّي ما همش يهود، بداوا النّاس يسألوا إذا كان الواحد يلزمو يطيع الّشريعة

باش يولّي مسيحي حقّاني.
 بعد الميالد باش يرّجع النّاس هاذوكم الّي غلّطهم التّعليم هاذا لإليمان الحقّاني والعبادة الحقّانيّة.49الّرسالة هاذي كتبها بولس قرابة عام 

اإليمان هو الطريق الوحيد باش الواحد يخلص. بولس يأّكد على إنّو الّشيء هاذا عملو إبراهيم، الّي قبل الوعد متاع هللا باإليمان. وبولس يوّري آش
يعني اإليمان متاعو بالنّسبة ليه هو وبالنّسبة ألي واحد يتبّع في المسيح. يقول بولس: »مع المسيح مت على الّصليب باش َما نَْحيَاْش آنَا، آما المسيح

هو الّي يحيى فّي. الحياة الّي نعيشها تّوا في الجسد قاعد نعيشها باإليمان في ابن هللا الّي حبّني وعطى حياتو على خاطري.«

تَِحيَّة ْوَسالَْم

ْوِمْن 2ِمْن بُولُْس الِّي ُهَو َرُسوْل ُموْش ِمْن ِعْنْد النَّاْس ِوالَّ ْعلَى ْطِريْق إِْنَساْن آَما ِمْن ِعْنْد يَُسوْع الَمِسيْح ِوهللا اآلْب، الِّي قَيُّْمو ِمالُموْت.  1 

اإِلْخَوة الِّي ْمعَايَا الُكْلُهْم، ِللَكنَايِْس الِّي فِي ِجيِهْة َغالَْطيَة. 1
ْب يَُسوْع الَمِسيْح.  3 يْر َهاذَا ِكيْف َما ْيِحْب 4النِّْعَمة ِوالسَّالَْم ِليُكْم ِمْن ِعْنْد هللْا بُونَا ِوالرَّ ّرِ ْرنَا ِمالعَالَْم الّشِ الِّي ْعَطى ْحيَاتُو ِمْن َأَْجْل ْذنُوْبنَا بَاْش ْيَحّرِ

إِالَْهنَا ْوبُونَا. 
الِّي ِليْه الَمْجْد ِديَما ْوِلَألَبَْد. آِميْن. 5

َسالَة َهاِذي ْعالَْش تِْكتْبِْت الرِِّ

ْنِجيْل ْغِريْب؟  6 ْب ِكيفَاْش فِيَسْع تِْبْعدُوا َعلِّي ْدَعاُكْم بِالنِّْعَمة ْمتَاْع الَمِسيْح ْوتِْمِشيْو إْلِ ة نَاْس الِّي 7آنَا ِمتْعَّجِ ة إِْنِجيْل آَخْر، آَما ثَمَّ َما نُْقُصْدْش الِّي ثَمَّ

ْرنَاُكْم 8يَْعْملُوا فِي الَمَشاِكْل َما ِبينَاتُْكْم ِوْيِحبُّوا ْيبَدّْلُوا إِْنِجيْل الَمِسيْح.  ْرُكْم ْبِإِْنِجيْل ِغيْر اإِلْنِجيْل الِّي بَّشِ ُروُكْم، ِوالَّ َمالَْك ِمالْسَماْء بَّشِ آَما إِذَا َكاْن َأَْحنَا ْنبَّشْ

ْرُكْم ْبِإِْنِجيْل ِغيْر الِّي ْقبِْلتُوْه، َراُهو ْيُكوْن َمْلعُوْن. 9بِيْه َراُهو َمْلعُوْن.  ا َزادَا إِذَا َكاْن َواِحْد ْيبَّشِ ْوِكيَما قُْلنَا ْقبَْل ْنعَاِوْد ْنقُوْل تَوَّ

ي فِي النَّاْس، َرانِي َما 10 ي فِي النَّاْس؟ إِذَا َكاْن آنَا َماِزْلْت ْنَرّضِ ا قَاِعْد ْنَحاِوْل نِْستَْعَطْف النَّاْس ِوالَّ نِْستَْعَطْف هللْا؟ ِوالَّ قَاِعْد ْنَرّضِ يَاِخي آنَا تَوَّ

ْنُكونِْش َخاِدْم ِللَمِسيْح.

هللْا يِْختَاْر بُولُْس

ْرتُْكْم ِبيْه ُموْش إِْنِجيْل ِمْن ِعْنْد البََشْر.  11 آنَا الَ ْخِذيتُو ْوالَ تْعَلِّْمتُو ِمْن ِعْنْد إِْنَساْن، آَما َراُهو َجانِي ْبَوْحي 12ْونِْعِلْمُكْم يَا اإِلْخَوة الِّي اإِلْنِجيْل الِّي بَّشِ

ِمْن ِعْنْد يَُسوْع الَمِسيْح.

ْب فِيَها.  13 ْب فِي الَكنِيَسة ْمتَاْع هللْا ْوِمتْدَيِّْن ألَْقَصى َحْد ْوُكْنْت ْنَخّرِ يْن الْيُهوِدي، ِكيفَاْش ُكْنْت ْنعَذِّ ْوِكيفَاْش 14ِواْنتُوَما ْسَمْعتُوا ْبِسيْرتِي ْقبَْل فِي الدِّ

يْن الْيُهوِدي َأَْقَوى ِمْن بَْرَشة ِمْن ْوالَْد الِجيْل ْمتَاِعي فِي َشْعبِي، ْوُكْنْت ْنِغيْر َأَْكثِْر ِمْنُهْم ْعلَى التَّقَاِليْد ْمتَاْع ْجدُوْدنَا.  آَما َوْقتِلِّي َحْب هللْا الِّي 15ُكْنْت فِي الدِّ

ي، ْوِمْن بَْعْد ْدَعانِي ْبنِْعْمتُو  ْنيَا، َوْقتَْها َما َشاِوْرتِْش نَاْس ِمْن ْلَحْم 16ْختَاْرنِي ْوآنَا َماِزْلْت فِي ِكْرْش َأُّمِ ْر بِيْه الْشعُوْب الِّي فِي الدِّ ْر اْبنُو فِيَّ بَاْش ْنبَّشِ ْوَظّهِ

ُسْل الِّي َكانُوا قَْبِلي، آَما ْمِشيْت ِلْبالَْد الْعَرْب ْوبَْعْد ْرَجْعْت ْلِدَمْشْق. 17ْودَْم  ْوَما ْطلَْعتِْش أْلُوْرَشِليْم بَاْش ْنقَابِْل الرُّ

ْف ْعلَى بُْطُرْس، ِوْقعَْدْت َعْندُو ُخْمْستَاِشْن يُوْم.  18 ُسْل ِغيُرو ُهَو َكاْن 19ْوبَْعْد ثاْلَثَة ْسنِيْن ْطلَْعْت أْلُوْرَشِليْم بَاْش نِتْعَّرِ آَما َما قَابِْلتِْش َحتَّى َواِحْد ِمالرُّ

ْب.  ِوهللا يِْشِهْد الِّي آنَا َمانِيْش نِْكِذْب فِي الشَّْيء الِّي قَاِعْد نِْكتِْب فِيْه ِليُكْم. 20يَْعقُوْب ُخو الرَّ

آَما َكانُوا يِْسْمعُوا 23آَما َما ُكْنتِْش َمْعُروْف بِالِوْجْه ِعْنْد الَكنَايِْس ْمتَاْع الَمِسيْح الِّي فِي اليَُهوِديَّة.  22ْوبَْعْد َهاذَا آنَا ِجيْت ْلَمْنِطْقْة ُسوْريَة ْوِكيِليِكيَّة.  21

بُو.  ْر بِاإِليَماْن الِّي ْقبَْل َكاْن ْيَحاِوْل بَاْش ْيَخّرْ ْب فِينَا، قَاِعْد ْيبَّشِ إِنُّو الِّي َكاْن ْقبَْل ْيعَذِّ
دُوا فِي هللْا ْعلَى َخاْطِري. 24 ْوَكانُوا ْيَمّجْ



ُسْل فِي ُأُوْرَشِليْم بُولُْس ِوالرُّ

يْت ْمعَايَا تِيُطْس َزادَا.  1  ة َأُْخَرى أْلُوْرَشِليْم ِوْمعَايَا بَْرنَابَا ْوَهّزِ ْوآنَا ْمِشيْت الغَاِدي ْعلَى َخاِطْر هللْا 2ْوبَْعْد َأَْربَْعَطاِشْن َعاْم ْطلَْعْت َمرَّ

ْر بِيْه بِيْن النَّاْس الِّي َما ُهْمْش ْيُهوْد، آَما ْعَرْضتُو ْعلَى الفَاْهِميْن انِي ُرْْؤيَا الِّي آنَا يِْلِزْمنِي نِْمِشي، ِوْعَرْضْت ْعِليُهْم اإِلْنِجيْل الِّي ْنبَّشِ َورَّ

ا َما ْيُكونِْش ِمْن ِغيْر فَاْيدَة.  ْر َرْغِملِّي ُهَو 3ِوالْكبَاْر الِّي فِيُهْم، بَاْش التْعَْب الِّي تِْعْبتُو ْقبَْل ِوالَّ تَوَّ ْوَحتَّى ِمْن تِيُطْس الِّي َكاْن ْمعَايَا َما تِْجبَْرْش بَاْش يِطَّّهِ

يَّة الِّي ِعْنْدنَا فِي الَمِسيْح يَُسوْع 4َكاْن يُونَانِي.  ْر ْودَْخلُوا بَاْش يِتَْجَسُسوا ْعلَى الُحّرِ اِليْن الِّي دَْخلُوا بِينَاتْنَا فِي الّسِ آَما الْكالَْم تِْجبِْد بِْسبَْب اإِلْخَوة الدَّجَّ

ة َأُْخَرى  عُونَا َعبِيْد َمرَّ آَما الِّي َكانُوا ْيقُولُوا ْعِليُهْم الِّي 6ْوإِْحنَا ْعُمْرنَا َما ِطْعنَاُهْم ِوالَّ ْستَْسِلْمنَا ِليُهْم، بَاْش َحْق اإِلْنِجيْل يَْبقَي ثَابِْت ِعْنْدُكْم.  5بَاْش ْيَرّجْ

ْر بِيْه.  آَما 7ُهوَما ْشيُوْخ، َما ِعْنِديْش فَْرْق َما بِينَاتُْهْم َمْهَما َكانِْت قِيِمتُْهْم َما دَاْم هللْا َما يُْخُزْرْش ِللنَّاْس بِالْوُجوْه، ْوُهوَما َما َزادُوا َشْيء َعلِّي ْنبَّشِ

ِريْن. لُو ِللنَّاْس الِّي ْمَطّهْ ْن ْعلَى اإِلْنِجيْل بَاْش ْيَوّصْ ِريْن، ِكيَما بُْطُرْس تِّمِ لُو ِللنَّاْس الِّي ُموْش ْمَطّهْ ْنْت ْعلَى اإِلْنِجيْل بَاْش ْنَوّصْ بِالعَْكْس َشافُوا الِّي آنَا تِّمِ

ِريْن.  8 ِريْن، ْستَْعِمْلنِي آنَا ِللنَّاْس الِّي َما ُهْمْش ْمَطّهْ َسالَة ِللنَّاْس الْمَطّهْ يَْعقُوْب ْوبُْطُرْس ْويُوَحنَّا الِّي النَّاْس يِْعتَْبُروُهْم 9الِّي ْستَْعِمْل بُْطُرْس بَاْش ْيِهْز الّرِ

ْعُرْص فِي الَكنِيَسة َعْرفُوا النِّْعَمة الِّي تِْعَطاتِْلي ْوَحطُّوا ْيِديُهْم فِي ْيدَيَّا آنَا ْوبَْرنَابَا ِكيْف َأََماَرة الِّي َأَْحنَا ِمتَْشاْرِكيْن فِي الِخْدَمة بَاْش َأَْحنَا نِْمِشيْوا ِللنَّاْس

ِريْن.  ِريْن ْوُهوَما ِللنَّاْس الْمَطّهْ ْوَطْلبُوا ِمنَّا بَاْش َما نَْنَساْوْش الفُقََراْء ِوالشَّْيء َهاذَا بِاألََخْص ُكْنْت ِديَما نَْعِمْل فِيْه. 10الِّي َما ُهْمْش ْمَطّهْ

2

بُولُْس ْوبُْطُرْس فِي ُأَْنَطاْكيَة

ْقبَْل َما ْيِجيْو ْجَماَعة ِمْن ِعْنْد يَْعقُوْب، َكاْن بُْطُرْس 12آَما ِكَجا بُْطُرْس ِلْمِدينِْة َأَْنَطاْكيَة َعاِرْكتُو قُدَّاْم الُمْْؤْمنِيْن الُكْلُهْم، ْعلَى َخاْطُرو َكاْن َغاِلْط.  11

ة ْجَماَعة 13يَاُكْل ْمَع النَّاْس الِّي َماُهْمْش ْيُهوْد. آَما ِكَجاْو َهاذُْم ْبِعْد ِوْقعَْد َوْحدُو ْعلَى َخاْطُرو َخاْف ِمْن النَّاْس الِّي ْيقُولُوا الِّي الْطُهوْر الَِزْم.  ْوثَمَّ

فُوا ْبنِفَاْق ِكيَما بُْطُرْس َحتَّى ِليْن بَْرنَابَا َزادَا ْغلُْط ِكيْفُهْم.  ِوِكُشْفْت الِّي ُهوَما َما ُهْمْش َماِشيْن فِي الْطِريْق الْصِحيْح الِّي ْيقُوْل 14ِمالُمْْؤْمنِيْن الْيُهوْد تَْصّرْ

ْعِليْه الَحْق الِّي فِي اإِلْنِجيْل ْوقُْلْت ْلبُْطُرْس قُدَّاْم الَحاْضِريْن الُكْل: »إِذَا َكاْن إِْنِت ْيُهوِدي ِوتِْعيْش ِكيْف النَّاْس الِّي َما ُهْمْش ْيُهوْد، ُموْش ِكيَما الْيُهوْد.

االَ ِكيفَاْش تُْجبُْر النَّاْس الِّي َما ُهْمْش ْيُهوْد بَاْش ْيِعيُشوا ِكيْف الْيُهوْد؟« إِمَّ

النَّاْس الُكْل يُْخْلُصوا بِاِإِليَماْن

آَما ْعَرْفنَا الِّي اإِلْنَساْن َما ْيَولِّيْش بَاْر َوْقتِلِّي يَْعِمْل الَحاَجاْت الِّي تْقُوْل ْعِليُهْم الشَِّريعَة آَما 16َأَْحنَا َمْولُوِديْن ْيُهوْد ْوَما نَاْش ِمالْشعُوْب الِمْذْنبِيْن.  15

نَّا بِالَمِسيْح يَُسوْع بَاْش ْنَولِّيْو َأَْبَراْر بِاإِليَماْن بِيْه، ُموْش بِاألَْعَماْل ْمتَاْع الشَِّريعَة الِّي َما تُْرْد َحتَّى ْن ْبيَُسوْع الَمِسيْح آَكاُهو. ْوإِْحنَا َزادَا آّمِ َوْقتِلِّي يِّمِ

إِْنَساْن بَاْر. 
آَما إِذَا َكاْن ْنَحاْولُوا بَاْش ْنَولِّيْو َأَْبَراْر فِي الَمِسيْح ِوْنُكونُوا ِمْذْنبِيْن ِكْخَرْجنَا ْعلَى الشَِّريعَة، َزْعَمة الَمِسيْح ْيُكوْن َخاِدْم ِللْذنُوْب؟ َحاَشا. 17

ي الِّي آنَا َخاِرْج ْعلَى الشَِّريعَة  18 ْمَع الَمِسيْح 20آنَا بِالشَِّريعَة َولِّيْت ِميْت بالنِّْسبَة ِللشَِّريعَة، آَما ْنِعيْش هلْل.  19آَما إِذَا نَْرَجْع ْونِْبنِي الِّي ْهِدْمتُو، َرانِي ْنَوّرِ

ا فِي الْبدَْن قَاِعْد ْنِعيْشَها بِاإِليَماْن فِي إِْبْن هللْا الِّي َحبّْنِي . الَحيَاةْ الِّي ْنِعيْشَها تَوَّ ِليْب بَاْش َما نَْحيَاْش آنَا، آَما الَمِسيْح ُهَو الِّي يَْحيَى فِيَّ ُمْت ْعلَى الصَّ

آنَا َما نَْكِفْرْش بِالنِّْعَمة ْمتَاْع هللْا، لُوَكاْن َجا البِْر ْيِجي بِالشَِّريعَة، َراُهو ُموْت الَمِسيْح َما ِعْندُوْش َحتَّى فَاْيدَة. 21ِوْعَطى ْحيَاتُو ْعلَى َخاْطِري 



الشَِّريعَة ِوالَّ اِإِليَماْن

ة الِّي َعْملُو يَُسوْع الَمِسيْح ْعلَى 1  ْلُكْم ْعقُوْلُكْم، إِْنتُوَما الِّي ُشْفتُوا ْبِعينِيُكْم ْشنُوَّ يَا َأَْهْل َغالَْطيَة الِّي َما ِعْنْدُكْمْش ْعقَْل، ْشُكوْن الِّي ْسِحّرِ

ِليْب.  وْح القُدُْس بِاألَْعَماْل ْمتَاْع الشَِّريعَة ِوالَّ ْعلَى َخاِطْرُكْم ْسَمْعتُوا اإِلْنِجيْل 2الصَّ ْنِحْب نِْسِإِْلُكْم ْعلَى َحاَجة َوْحدَة: يَاِخي ْخِذيتُوا الرُّ

ْنتُوا بِيْه؟  لُوا بِاْلَجَسْد؟  3ِواّمِ وْح تَْكّمْ ْبتُوَها َراِحْت 4يَاِخي ِللَحْد َهاذَا إِْنتُوَما ْخَرْجتُوا ِمْن ْعقُوْلُكْم؟ يَاِخي بَْعْد َما ْبِديتُوا بِالرُّ يَاِخي البَْرَشة َحاَجاْت الِّي َجّرِ

وْح ِوْعَمْل ُمْعْجَزاْت َما بِينَاتُْكْم بِاألَْعَماْل ْمتَاْع الشَِّريعَة ِوالَّ ْعلَى َخاِطْرُكْم ْسَمْعتُوا 5ْخَساَرة؟ َهاذَا إِذَا َكاْن َراِحْت ْخَساَرة بِالَحْق.  يَاِخي هللْا ْعَطاُكْم الرُّ

ْنتُوا بِيْه؟  ْن بِاهلل ْوإِيَمانُو َردُّو بَاْر.« 6  اإِلْنِجيْل ِواّمِ ِكيْف َما ْيقُوْل الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »إِْبَراِهيْم إِّمِ
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يِّْة إِْبَراِهيْم.  7 نُوا ُهوَما بِالَحْق ذُّرِ االَ يِْلِزْمُكْم تَْعْرفُوا الِّي النَّاْس الِّي يِّمْ ِوالْكتَاْب الُمقَدَّْس ْسبِْق ِوْشِهْد الِّي هللْا بَاْش يَْعِطي البِْر بِاإِليَماْن ِللنَّاْس الِّي 8  إِمَّ

ْر إِْبَراِهيْم بِالْمَسبِّْق ْوقَالُّو: »بَاْش تِتْبَاِرْك فِيْك الْشعُوْب الُكْلَها.«  ْن.  9َما ُهْمْش ْيُهوْد ْوبَّشِ االَ الِّي ُهوَما ُمْْؤْمنِيْن، هللْا ْيبَاِرْكُهْم ْمَع إِْبَراِهيْم الِّي إِّمِ آَما 10  إِمَّ

لُوا ْعلَى إِنُّْهْم ْيِطيعُوا الشَِّريعَة، َراُهْم الُكْلُهْم بَاْش ْيُكونُوا َمْلعُونِيْن ْعلَى َخاِطْر َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »َمْلعُوْن ُكْل َواِحْد َما يَْعِمْلْش الِّي ُهوَما يَعَّمْ

َواِضْح الِّي الشَِّريعَة َما تُْرْد َحتَّى َواِحْد بَاْر قُدَّاْم هللْا ْعلَى َخاِطْر الْكتَاْب الُمقَدَّْس ْيقُوْل: »الِّي َولَّى بَاْر 11  ِديَما ُكْل َما ُهَو َمْكتُوْب فِي ْكتَاْب الشَِّريعَة.« 

 آَما الشَِّريعَة َما ِهياْش ِمْبنِيَّة ْعلَى اإِليَماْن ْوبِالعَْكْس »الِّي يَْعِمْل بِالْوَصايَا الُكْلَها ْمتَاْع الشَِّريعَة يَْحيَى ِبيَها.«  12  بِاإِليَماْن، َراُهو بِاإِليَماْن يَْحيَى.« 

ْرنَا ِمْن اللَّْعنَة ْمتَاْع الشَِّريعَة ِكْفدَانَا ْوتِْلِعْن ُهَو فِي ُعوْضنَا. ْعلَى َخاِطْر َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »َمْلعُوْن ُكْل ِمْن يِتْعَلِّْق ْعلَى 13 الَمِسيْح َحّرِ

وْح القُدُْس الِّي تُوِعْدنَا بِيْه. 14لُوَحة.«  بَاْش ْعلَى ْطِريْق الَمِسيْح تُوِصْل البَْرَكة ْمتَاْع إِْبَراِهيْم ِللنَّاْس الِّي َما ُهْمْش ْيُهوْد، ْوبِاإِليَماْن نَاْخذُوا الرُّ

الشَِّريعَة ِوالَوْعْد

يْه ِوالَّ ْيِزيْد ْعِليْه.  15 ْم ْينَّحِ ْنيَا: َوْقتِلِّي َواِحْد يَْعِمْل َعْهْد َراُهو َحتَّى َحْد آَخْر َما ْينَّجِ يتُو، 16يَا إِْخَوة نَْعِطيُكْم ِمثَاْل ِمالدِّ ْبَراِهيْم ِوْلذُّرِ ِوالُوُعوْد تِْعَطاْت إْلِ

يتِْك« ْويَْعنِى الَمِسيْح.  يَّاْت ْمتَاُعو َكِإِنُّو هللْا يُْقُصْد فِي بَْرَشة نَاْس آَما ُهَو يُْقُصْد فِي َواِحْد بَْرَكة َوْقتِلِّي ْيقُوْل »ْلذُّرِ الِّي ْنِحْب ْنقُولُو ُهَو 17ْوَما قَاِلْش ِللذُّّرِ

ي العَْهْد الِّي هللْا ْسبِْق ْوِعْملُو ِوتَْخلِّي الَوْعْد يُْبُطْل.  ْمْش تْنَّحِ لُوَكاْن الِميَراْث ْيِجي 18الِّي الشَِّريعَة الِّي َجاْت بَْعْد َأَْرْبعَة ْميَة ِوثاْلَثِيْن ْسنَة َما تْنَّجِ

ِمالشَِّريعَة، تَاِلي َراُهو َما َجاْش ِمالَوْعْد آَما هللْا ِبالَوْعْد ْنِعْم ْعلَى إِْبَراِهيْم بِالِميَراْث.

ْعالَْش َجاْت الشَِّريعَة

يَّة« الِّي تِْعَطالُو الَوْعْد ْوِهَي َجابِتَْها الْمالَْيَكة 19 ّرِ ْر الْذنُوْب َحتَّى ِليْن ْيِجي الَمِسيْح الِّي ُهَو »الذِّ االَ الشَِّريعَة ْعالَْش َجاْت؟ ِهَي تَْزاِدْت بَاْش تَْظّهِ إِمَّ

ة ْوِسيْط، ِولِّي ْوِعْد ْهنَا ُهَو هللْا َوْحدُو. 20ْعلَى ْيِديْن ْوِسيْط.  آَما ِكْيِجي الَوْعْد ِمْن َواِحْد آَكاُهو، ُموْش الَِزْم ْيُكوْن ثَمَّ
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آَما الْكتَاْب 22يَاِخي الشَِّريعَة بَاْش تِْجي ِضْد الُوُعوْد ْمتَاْع هللْا؟ َحاَشا. لُوَكاْن تِْعَطاْت َشِريعَْة قَاْدَرة بَاْش تِْحيِي َراُهو البِْر بِالَحْق َجا ِمالشَِّريعَة.  21

نُوا بِيْه. َحْط النَّاْس الُكْل تَْحْت ُسْلِطْة الْذنُوْب، بَاْش يِتْْعَطى الَوْعْد الِّي ْعلَى ْطِريْق اإِليَماْن ْبيَُسوْع الَمِسيْح ِللِّي يِّمْ

ْب فِينَا َحتَّى 24ْقبَْل َما ْيِجي اإِليَماْن َكانِْت الشَِّريعَة َحاْبِستْنَا ْوَراْبِطتْنَا َحتَّى ِليْن َجا الَوْقْت الِّي يِتْْعِلْن فِيْه اإِليَماْن.  23 االَ الشَِّريعَة َكانِْت ِهَي الِّي تْأَدِّ إِمَّ

ْب فِينَا. 25ِليْن َجا الَمِسيْح بَاْش ْنَولِّيْو َأَْبَراْر بِاإِليَماْن.  ْرنَا ِمْن ُسْلِطْة الِّي ْيأَدِّ آَما بَْعْد َما َجا اإِليَماْن تَْحّرِ

يتُوا بِالَمِسيْح.  27ِواْنتُوَما الُكْل ْوالَْد هللْا بِاإِليَماْن ْبيَُسوْع الَمِسيْح.  26 ْدتُوا فِي الَمِسيْح الُكْلُكْم تْغَّطِ اْش فَْرْق بِيْن ْيُهوِدي ْويُونَانِي، 28ِولِّي تْعَّمِ ا َما ثَمَّ تَوَّ

يِّْة إِْبَراِهيْم ِواْنتُوَما بَاْش 29َعْبْد ِوالَّ ُحْر، ْذَكْر ِوالَّ َأَْنثَى ْعلَى َخاِطْرُكْم الُكْلُكْم َواِحْد فِي الَمِسيْح يَُسوْع.  االَ اْنتُوَما ذُّرِ ْوإِذَا َكاْن اْنتُوَما تَاْبِعيْن ِللَمِسيْح إِمَّ

تُوْرثُوا الشَّْيء الِّي ْوِعْد بِيْه هللْا.

ُأَْحنَا ْوالَْد هللْا

ة َحتَّى فَْرْق بِينُو ْوبِيْن العَْبْد َرْغِملِّي ُهَو ُمولَى الِوْرْث الُكلُّو.  1  آَما ْيُكوْن تَْحْت 2ْنقُوْل َزادَا الِّي َما دَاُمو الَواِرْث قَاِصْر، َراُهو َما ثَمَّ

فُولُو فِي ِمْلُكو َحتَّى ِليْن يُوفَى الَوْقْت الِّي َحطُّو بُوْه.  ا: َوْقتِلِّي ُكنَّا ْصغَاْر ُكنَّا نِْخْدُموا فِي 3ْوَصايِْة النَّاْس ْويِتَْصّرْ ْوَهاذَا َحاْلنَا َأَْحنَا تَوَّ

ْنيَا ِكيْف العَبِيْد.  آَما ِكَجا الَوْقْت الِّي هللْا ْبعَْث فِيْه اْبنُو، تُوِلْد ِمْن ْمَرا، ْوتُوِلْد فِي 4األَْفَكاْر ْمتَاْع البََشْر الِّي تُْخْص الَحاَجاْت الْقِويَّة الِّي َما تِتَْشافِْش فِي الدِّ

ْر ْويِْفِدي النَّاْس الِّي َحاْكَمة فِيُهْم الشَِّريعَة ِوالُكْلنَا ْنَولِّيْو ْوالَْد هللْا.  5الشَِّريعَة.  ْوَما دَاْمُكْم إِْنتُوَما ْوالَْد هللْا ْبعَْث ُروْح اْبنُو فِي ْقلُوْبنَا ِوْينَاِدي: 6بَاْش ْيَحّرِ

االَ إِْنِت َواِرْث هَلَلْ باْلَمِسيْح. 7»يَا بَابَا! يَا بُونَا!«  االَ إِْنِت َما َعاِدْش َعْبْد، إِْنِت إِْبْن، ِوْعلَى َخاْطِرْك إِْبْن هللْا إِمَّ إِمَّ
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بُولُْس قَاِلْق ْعلَى الغاَلَِطيِِّيْن

ا ِكْعَرْفتُوا هللْا، ِوالَّ هللْا ُهَو الِّي ْعَرْفُكْم، ِكيفَاْش تَْرْجعُوا 9ْقبَْل ِكَما ُكْنتُوْش تَْعْرفُوا هللْا ُكْنتُوا َعبِيْد ْمتَاْع آْلَهة، ُهوَما َما ُهْمْش آْلَهة بِالَحْق.  8 آَما تَوَّ

ْنيَا ِولِّي َما ِعْنْدَهاْش قِيَمة ِوتِْحبُّوا تَْرْجعُوا َعبِيْد ْمتَاْعَها ِمْن ْجِديْد؟  ْوتَْعْملُوا 10ِلَألَْفَكاْر ْمتَاْع البََشْر الِّي تُْخْص الَحاَجاْت الْقِويَّة الِّي َما ِتتَْشافِْش فِي الدِّ

آنَا ْنَخاْف الَ التْعَْب الِّي تِْعْبتُو ْعِليُكْم ْيِضيْع ِمْن ِغيْر فَاْيدَة. 11قِيَمة ِلْمَواِسْم ْوَأُْشْهَرة ْوَأَْوقَاْت ْوَأَْعَواْم. 

اُكْم بَاْش تَْولِّيْوا ِكيِفي، ْعلَى َخاِطْرنِي آنَا َزادَا َولِّيْت ِكيْفُكْم، اْنتُوَما َما ْظلَْمتُونِيْش بِالُكْل.  12 آَما اْنتُوَما ْعَرْفتُوا الِّي آنَا ِعْنِدي ْمَرْض 13يَا إِْخَوة نِتَْرجَّ

ْل.  ْرتُْكْم فِي األُّوِ ِوالْمَرْض الِّي َكاْن فِي بَْدنِي ُهَو إِْمتَِحاْن ِليُكْم، اْنتُوَما َما ْحقَْرتُونِيْش ْوَما ْبِعْدتُوْش ْعِليَّا بِْسبَْب الْمَرْض َهاذَاَكا، 14فِي بَْدنِي َوْقتِلِّي بَّشِ

ُموا تَاِلي َراُكْم قَلَّْعتُوا 15آَما ْقبِْلتُونِي َكِإِنِّي َمالَْك ِمْن ِعْنْد هللْا ِوالَّ ِكيْف الَمِسيْح يَُسوْع.  االَ ِوينِي فَْرِحتُْكْم ْمتَاْع ْقبَْل؟ آنَا نِْشْهِدْلُكْم الِّي َكاْن ِجيتُوا تْنَّجْ إِمَّ

ا َولِّيْت الْعدُو ْمتَاْعُكْم ْعلَى َخاِطْرنِي َكلِّْمتُْكْم بِالْحِقيقَة؟  16ِعينِيُكْم ِوْعِطيتُوُهْمِلي.  َهاَكا النَّاْس األُْخِريْن ْيِغيُروا ْعِليُكْم آَما ُموْش ْعلَى ُحْسْن 17يَاِخي تَوَّ

يَا 19الِغيَرة بَاْهيَة آَما ِكتُْكوْن فِي الَحْق، ْوِديَما، ُموْش َكاْن َوْقتِلِّي ْنُكوْن ُموُجوْد َما بِينَاتُْكْم.  18نِيَّة، ُهوَما ْيِحبُّوا ْيبَعّْدُوُكْم ْعِلينَا بَاْش تِْغيُروا ْعِليُهْم. 

ة َأُْخَرى ِكيْف الْمَرا الِّي بَاْش تُوِلْد َحتَّى ِليْن تَْولِّيْوا ِكيْف الَمِسيْح.  ْب ْعلَى َخاِطْرُكْم َمرَّ ْوقَدَّاْش نِتَْمنَّى لُوَكاْن ْنُكوْن ُموُجوْد بِينَاتُْكْم 20ْوالَِدي الِّي آنَا نِتْعَذِّ

ْل ُصوتِي، ْعلَى َخاِطْرنِي ِمتَْحيِّْر ْعِليُكْم. ِوْنبَدِّ



ة َمثَْل َهاَجْر ْوَسارَّ

َمْكتُوْب فِي ْكتَاْب الشَِّريعَة: إِْبَراِهيْم َكانُوا َعْندُو 22قُولُوِلي يَلِّي تِْحبُّوا تَْرْجعُوا تَْحْت ُسْلِطْة الشَِّريعَة: يَاِخي َما ْسَمْعتُوْش آْش َجا فِي الشَِّريعَة؟  21

ة.  ْم الَوْعْد. 23ُزوْز ْوالَْد، َواِحْد ِمالْمَرا الْخِديَمة ِواآلَخْر ِمالْمَرا الُحرَّ ة تُوِلْد بَاْش ْيتَّمِ ِوْلْد الْخِديَمة َجابِتُّو َشْهِوةْ الْبدَْن، آَما ِوْلْد الُحرَّ

ْل َجاْي ِمْن ْجبَْل ِسينَاْء ِوالُمولُوِديْن فِيْه ْيُكونُوا 24 وْز ْنَساء َهاذُوَما ُهوَما ُزوْز ْعُهوْد. األُّوِ ِوالْحَكايَة َهاِذي ِهَي َمثَْل َمْقُصوْد بِيْه َحاَجة َأُْخَرى، الزُّ

َعبِيْد ِولِّي ُهوَما ْوالَْد َهاَجْر. 
ا ْوِهَي ِوْوالَْدَها ُمْستَْعْبِديْن.  25 اْت ْعلَى ْجبَْل ِسينَاْء فِي اْلعََربيَّة ِولِّي ِهَي َأُوْرَشِليْم الُموُجودَة تَوَّ آَما 26ْوِكْلِمْة َهاَجْر تَْسمَّ

نَا.  ة الِّي ِهَي َأُوْرَشِليْم السََّماِويَّة الِّي ِهَي َأُّمْ ْمْز ْمتَاُعو ُهَو الْمَرا الُحرَّ ْوَراُهو َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: 27  العَْهْد الثَّانِي الرَّ

َأَْفْرِحي يَلِّي َما تَْضنَاْش ْويَلِّي َما تُوِلْدْش

ْعتِْش َعيِّْطي ْبأْعلَى ُصوتِْك يَلِّي َما تَْوجَّ

َراُهْم ْوالَْد الَمْهُجوَرة َأَْكثِْر ِمْن ْوالَْد الِّي تِْعيْش ِعْنْد َراِجْلَها.

وْح َراُهو نَْفْس الشَّْيء 29آَما اْنتُوَما يَا إِْخَوة َراُكْم ْوالَْد الَوْعْد ِكيَما إِْسَحاْق.  28 ْب فِي الُمولُوْد ِمالرُّ آَما ِكيْف َما ْقبَْل َكاْن الُمولُوْد ِمْن َشْهِوةْ الْبدَْن ْيعَذِّ

ا.  ة.«  30  قَاِعْد ْيِصيْر تَوَّ ْد الْخِديَمة ْوِوْلْدَها، ْعلَى َخاِطْر ِوْلْد الْخِديَمة َما يُوِرثْْش ْمَع ِوْلْد الُحرَّ االَ َأَْحنَا يَا إِْخَوة 31آَما آْش ْيقُوْل الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »َطّرِ إِمَّ

ة. َما نَاْش ْوالَْد الْخِديَمة، آَما َرانَا ْوالَْد الُحرَّ

يَّة الَمِسيِحيَّة الُحرِِّ

االَ اثْْبتُوا َواْبقَاْو َأَْحَراْر ْوَما تَْرْجعُوْش ِلْحِمْل العُبُوِديَّة. 1 5 يَّة، إِمَّ نَا فِي ْطِريْق الُحّرِ ْرنَا ْوَحّطْ الَمِسيْح َحّرِ

ْر الِّي ُهَو َمْلُزوْم بَاْش ْيِطيْع 3آنَا بُولُْس ْنقُوِلْلُكْم: إِذَا تِطَّْهُروا َراُهو الَمِسيْح َما يِْنفَْعُكْمْش فِي َحتَّى َشْيء.  2 ة َأُْخَرى ْعلَى ُكْل َواِحْد ْمَطّهِ ْونِْشِهْد َمرَّ

وْح ْوبِاإِليَماْن نِْستَنَّاْو فِي 5يَلِّي تِْحبُّوا الْصالَْح الِّي ْيِجي ِمالشَِّريعَة، ْبِعْدتُوا ْعلَى الَمِسيْح ْوتِْحِرْمتُوا ِمالنِّْعَمة.  4الشَِّريعَة الُكْلَها.  َرانَا ْعلَى ْطِريْق الرُّ

َجاْء الِّي ْيِجي ِمالبِْر.  اْش َمْنْفعَة الَ فِي الْطُهوْر ْوالَ فِي ِغيْر الْطُهوْر، آَما اإِليَماْن الِّي يُْظُهْر فِي الْمَحبَّة. 6الرَّ فِي يَُسوْع الَمِسيْح َما ثَمَّ

يعُوْش الَحْق؟  7 ْلُكْم َحتَّى ِليْن َولِّيتُوا َما اّطِ َراِهي ْشَويَّة ْخِميَرة َكاْفيَة بَاْش 9التَّْغِليْط َهاذَا ُموْش ِمْن ِعْنْد الِّي ْدَعاُكْم.  8ُكْنتُوا َماِشيْن بِالْقدَا ْشُكوْن َعّطِ

ْر الْعِجيْن الُكلُّو.  ُروا انُّْكْم تِْمِشيْو فِي ْطِريْق آَخْر ْوإِنُّو الِّي يَْعِمْل في الَمَشاِكْل فِي 10تَْخّمِ ْب فِيُكْم الِّي اْنتُْم َما ُكْمْش بَاْش تْفَّكْ آَما ِعْنِدي ِثيقَة ِمْن ِعْنْد الرَّ

االَ َراُهو ْحِديثِي 11ُوْسْطُكْم بَاْش ِيتْعَاقِْب َمْهَما ْيُكوْن ُهَو.  ا، إِمَّ االَ ْعالَْش ْيعَذّْبُوا فِيَّ ْلتَوَّ آَما يَا إِْخَوة، َكاْن َجا ْصِحيْح الِّي آنَا َماِزْلْت انَّاِدي ِبالْطُهوْر، إِمَّ

ِليْب َما يَْعِمْلْش َحتَّى ُمْشْكلَة.  يَا ِليتُْهْم الِّي ِيقَلّْقُوا فِيُكْم يِْمُشو ْعلَى ْرَواْحُهْم. 12ْعلَى الصَّ

وا الشََّهَواْت ْمتَاْع ْبدَْنُكْم، آَما اْخْدُموا ْبعَْضُكْم بِْمَحبَّة.  13 يَّة بَاْش تَْرضُّ يَّة، ْوَما تِْستَْعْملُوْش الُحّرِ َراِهي الشَِّريعَة الُكْل اتِّْم 14يَا إِْخَوة َراُكْم تِْدِعيتُوا ِللُحّرِ

وا ْوتَاْكلُوا فِي ْبعَْضُكْم ُردُّوا بَاْلُكْم الَ تِْفنُوا ْبعَْضُكْم. 15فِي ْوِصيَّة َوْحدَة: »ِحْب ْقِريبِْك ِكيْف َما تِْحْب ُروِحْك.«  آَما إِذَا َكاْنُكْم تْعَضُّ
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وْح ِوالْبَدْن الرُّ

وْح، ْوَما تَْعْملُوْش ْشَهاِوي الْبدَْن.  16 االَ ْنقُوْل: ِعيُشوا فِي الرُّ وْح َعْكْس الْبدَْن، ْوَهاذُْم اإِلثْنِيْن ُكْل َواِحْد 17إِمَّ وْح، ِوالرُّ َراُهو الْبدَْن يِْشتَْهى َعْكْس الرُّ

وْح َراُكْم َما ُكْمْش تَْحْت السُّْلَطة ْمتَاْع الشَِّريعَة.  18ْيقَاِوْم فِي اآلَخْر، َحتَّى ِليْن َما تَْعْملُوْش الشَّْيء الِّي تِْحبُّوا ْعِليْه.  َأَْعَماْل 19آَما إِذَا َكاْنُكْم ْيقُوْد فِيُكْم الرُّ

ْب.  20الْبدَْن َظاْهَرة ْوِهَي: الْزنَى ِوالْنَجاَسة ِوالْفَساْد  ْب ِواإِلْنِقَساْم ِوالتَّعَصُّ ْحْر ِوالعَدَاَوة ِوالعَْرْك ِوالِغيَرة ِوالغَشَّة ِوالتََّحزُّ ِوالُحْسْد 21ِوْعبَاِدةْ الْصنَْب ِوالّسِ

ا ِكيْف َما نَبِّْهتُْكْم ْقبَْل: الِّي يَْعْملُوا الَحاَجاْت َهاِذي، َما ُهْمْش بَاْش يُوْرثُوا َمْمِلْكْة هللْا. ِوالسُّْكْر ِوالتَّْبِذيْر ِوالَحاَجاْت الِّي تِْشبِْه ْلَهاذُوَما. آنَا انَّبَّْهُكْم تَوَّ

يبَة ِواألََمانَة  22 وْح ُهَو: الْمَحبَّة ِوالفََرْح ِوالسَّالَْم ْوِوْسْع البَاْل ِوالْبَهاَوة ِوالّطِ ة َحتَّى قَانُوْن يَْمنَْع 23آَما ثََمْر الرُّ ِواللُّْطْف ِوالتََّحكُّْم فِي النَّْفْس ْوَما ثَمَّ

َغبَاْت ِوالْشَهاِوي.  24الَحاَجاْت َهاذُْم.  وْح يِْلِزْمنَا َزادَا 25آَما الِّي َوالَّْو تَاْبِعيْن ِللَمِسيْح، ُهوَما َصْلبُوا الْطبِيعَة ْمتَاْع البََشْر ْمَع الرَّ إِذَا َأَْحنَا نَْحيَاْو ِبالرُّ

وْح.  ْوَما نِتْفُوْخُروْش ْعلَى ْبعَْضنَا ْوَما ْنعَاْندُوْش ْبعَْضنَا ْوُكْل َواِحْد يِْحِسْد اآلَخْر. 26ْنِعيُشوا بِالرُّ

الْوَصايَا اِإِلْخَرانِيَّة

وَحانِيِّيْن ْبُروْح لُْطْف ْوإِْنِت َزادَا ُرْد بَاِلْك الَ تَْعِمْل َخِطيّة.  1  عُوْه اْنتُوَما الرُّ ْوُكْل َواِحْد 2يَا إِْخَوة إِذَا َواِحْد ِمْنُكْم ْعَمْل َخِطيّة َحاْولُوا تَْرّجْ

لُوا َشِريِعْة الَمِسيْح.  ْوُكْل َواِحْد 4ْوإِذَا َواِحْد َظْن ُروُحو َشْيء ْوُهَو َحتَّى َشْيء َراُهو يِْخدَْع فِي ُروُحو.  3فِيُكْم ْيِهْز ِحْمْل اآلَخْر ْوَهكَّا تَْكّمْ

و ُهَو ُموْش الِّي ْيُخْص ِغيُرو.  ْم ِيتْفُوِخْر بِالشَّْيء الِّي ْيُخصُّ الِّي ِيتْعَلِّْم الِكْلَمة 6ْوُكْل َواِحْد بَاْش ْيِهْز الْحِمْل ْمتَاُعو.  5ْيثَبِّْت فِي الِخْدَمة ْمتَاُعو َوْقتَْها ْينَّجِ

ْيَشاِرْك الِّي َعلِّْمَها فِي الِخيَراْت الُكْل.

6
ْم ْيعَدّيَها ْعِليْه َحتَّى َحْد، ْوُكْل َما يَْزْرُعو اإِلْنَساْن يَْحْصدُو َزادَا.  7 الِّي يَْزَرْع ِللْبدَْن ْمتَاُعو، ِمالْبدَْن يَْحِصْد الْفَساْد. 8َما تِتِْخْدُعوْش: َراُهو هللْا َما ْينَّجِ

وْح يَْحِصْد َحيَاةْ َأَبَِديَّة.  وْح، ِمالرُّ االَ َما تِْفْشلُوْش فِي َعْمالَْن الِخيْر، َراُهو ِكْيِجي الَوْقْت بَاْش نَْحْصدُوا إِذَا َما ِنتْْرَخاِوْش.  9ِولِّي يَْزَرْع ِللرُّ َما دَاْم 10إِمَّ

ِعْنْدنَا الفُْرَصة نَْعْملُوا الِخيْر ِللنَّاْس الُكْل ْوبِاألََخْص أْلَْهْل اإِليَماْن.

الَخاتَْمة

ُموا ْعِليُكْم بَاْش تِطَّْهُروا ْوُهوَما يَْعْملُوا 12ُشوفُوا َما اْكبِْرَها الْحُروْف الِّي ْكتِْبتَْهاْلُكْم ِبيِدي!  11 َهاَكا الِّي ْيِحبُّوا يُْظْهُروا ْبَمْظِهْر بَاِهي فِي الْبدَْن ْيلَّزْ

َحتَّى َهاَكا الِّي يِطَّْهُروا ُهوَما بِيْدُهْم َما يَْعْملُوْش بِالشَِّريعَة، آَما ْيِحبُّوُكْم اْنتُوَما تِطَّْهُروا بَاْش يِتْفُوْخُروا 13َهاذَا بَاْش َما يِتْعَذّْبُوْش بِْسبَْب َصِليْب الَمِسيْح. 

آَما َأنَا َحاَشانِي ْوَما نِتْفُوِخْر َكاْن ْبَصِليْب َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح، الِّي بِيْه َصاْر العَالَْم بِالنِّْسبَة ِليَّا َمْصلُوْب ْوآنَا َولِّيْت بِالنِّْسبَة ِليْه 14فِي الْبدَْن ْمتَاْعُكْم. 

ْحَمة ْعلَى ُكْل الِّي ْيِعيُشوا 16الْطُهوْر َحتَّى َشْيء ْوِغيْر الْطُهوْر َحتَّى َشْيء، آَما الُمِهْم إِنُّو اإِلْنَساْن ْيِصيْر ْخِليقَة ْجِديدَة.  15َمْصلُوْب.  السَّالَْم ِوالرَّ

بِالشَّْيء َهاذَا ِوْعلَى إِْسَراِئِيْل هللْا.

ْب يَُسوْع فِي بَْدنِي. 17 بَْعْد اليُوْم َهاذَا َحتَّى َحْد َما َعاْد ْيِزيْد ْعِليَّا تْعَْب آَخْر ْعلَى َخاِطْرنِي َهاْز َعالََماْت الرَّ

يَا إِْخَوة نِْعِمْة َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح ْمعَاُكْم. آِميْن! 18


