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   صفحات ٦ من أصل٢صفحة رقم  

 رسالة غالطية
  المقدمة

هل العمل بشریعة موسى شرٌط على : عندما أخذ اإلنجيل ینتشر ویحظى بترحيب غير اليهود، نشأ السؤال
 فرأى بولس أن یبرهن على أن هذا ال ضرورة له، ألن األساس الصحيح للحياة في .يقي بالمسيحالمؤمن الحق

 ولكن بعض الناس في غالطية، الوالیة الرومانية في آسية .المسيح هو اإلیمان الذي به یبرر اهللا البشر جميًعا
   .ه اهللالصغرى، عارضوا رأي بولس وزعموا أن على المؤمن أن یعمل بشریعة موسى ليبرر

ورسالة بولس إلى آنائس غالطية غایتها أن تهدي إلى اإلیمان الصحيح أولئك الذین أضلـهم هذا التعليم 
 فيبدأ بولس بالدفاع عن حقه في أن یدعى رسول یسوع المسيح، بخالف ما یزعم بعض الناس بأنه .الخاطئ

ة بشریة، وأنه مدعو للعمل خصوًصا  ویصر بولس على أن رسوليته جاءت من اهللا ال من أي سلط.رسول آاذب
 ثم یسهب بولس في شرح نظرته أن اإلنسان ال یتبرر إال باإلیمان، ویخلص إلى إقامة الدليل على .بـين غير اليهود

   .أن السيرة المسيحية تنبع من المحبة الصادرة عن اإلیمان بالمسيح
 مضمون الرسالة

 ) 10-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 21: 2 إلى 11: 1 (.سلطة بولس آرسول. 2
 ) 31: 4 إلى 1: 3 (.إنجيل النعمة، نعمة اهللا. 3
 ) 10: 6 إلى 1: 5 (.الحریة المسيحية ومسؤوليتها. 4
 )18-11: 6 (.خاتمة. 5
  

  تحّية
  ١الفصل 

ِمنِّي أنا بوُلَس، َرسوّل ال ِمَن النـاِس وال ِبَدعوٍة ِمْن ١
سوَع الَمسيِح واِهللا اآلِب الذي إنسان، َبْل ِبَدعَوٍة ِمْن َی

وِمْن جميِع اإلخَوِة الذیَن 2أقاَمُه ِمْن َبيِن األمواِت، 
  .َمعي، إلى آناِئِس َغالطيَة

عَليُكُم النِّعَمُة والسَّالُم ِمَن اِهللا أبـينا وِمَن الرَّبِّ 3
الذي َضحَّى ِبَنفِسِه ِمْن أجِل 4َیسوَع الَمسيِح، 
ْن هذا العـاَلِم الشـرِّیِر، عَمـًال َخطایانا لُينِقَذنا ِم

َلــُه الَمـجــُد إلى أَبــِد 5ِبَمشيَئــِة إَلِهنا وأبــينا، 
  . آمين.الدُّهــوِر

  البشارة الواحدة
 َأِبِمثِل هِذِه السُّرَعِة َتتُرآوَن الذي !َعجيّب أمُرُآم6

وما 7 ِبشارًة ُأخرى؟ َدعاُآم ِبِنعَمِة الَمسيح وَتتَبعوَن
، َبْل َجماعٌة ُتثيُر الَبلبَلَة َبيَنُكم »ِبشارٌة ُأخرى«ُهناَك 

فَلو َبشَّرناُآم َنحُن 8 .وُتحاِوُل َتغيـيَر ِبشاَرِة الَمسيِح
أو َبـشََّرُآم َمـالّك ِمـَن السَّماِء ِبِبشاَرٍة َغيِر التي 

م َقبًال وأقوُل ُقْلنا لُك9 .َبشَّرناُآم ِبها، فْليُكْن َملعوًنا
إذا َبشََّرُآم أَحٌد ِبِبشـاَرٍة َغيـِر التـي َقبلُتمـوها : اآلَن

  .ِمـنَّا، فاللَّعـَنُة عَليِه
 .َهْل أنا أسَتعِطُف النـاَس؟ آالَّ، َبْل أسَتعِطُف اَهللا10

أیكوُن أنِّي أطُلُب ِرضا النـاِس فَلو ُآنُت إلى اليوِم 
  . َعبًدا ِللَمسيِحأطُلُب ِرضا النـاِس، لما ُآنُت

  آيف صار بولس رسوًال
عَلموا، أیُّها اإلخَوُة، أنَّ الِبشاَرَة التي َبشَّرُتُكم  فا11

فأنا ما َتلقَّيُتها وال 12 .ِبها َغيُر صاِدَرٍة َعِن الَبَشِر
  .أَخذُتها َعْن إنسان، َبْل َعْن َوحٍي ِمْن َیسوَع الَمسيِح

َسِمعُتم ِبسيَرتي الماِضَيِة في دیاَنِة الَيهوِد وآيَف 13
ُآنُت أْضَطِهُد َآنيسَة اِهللا ِبال َرحَمٍة وُأحاِوُل َتدميَرها 

وأفوُق أآثَر أبناِء ِجيلي ِمْن َبني َقومي في ِدیاَنِة 14
  .الَيهوِد وفي الَغيَرِة الشَّدیَدِة على َتقاليِد آبائي

ختاَرني وأنا في َبطِن ُأمِّي  ِه اولِكنَّ اَهللا ِبِنعَمِت15
بَنُه فيَّ  وِعنَدما شاَء أْن ُیعِلَن ا16 .فَدعاني إلى ِخدَمِتِه

وال 17سَتَشرُت َبَشًرا  ُألبشَِّر ِبه َبيَن اُألَمِم، ما ا
َصِعدُت إلى ُأوُرشليَم ألرى الذیَن آانوا ُرُسًال َقبلي، 

ِمنها ُعدُت بل َذَهبُت على الَفوِر إلى بالِد الَعَرِب و
  .إلى ِدَمشَق

وَبعَد ثالِث َسنواٍت َصِعدُت إلى ُأوُرشليَم ألرى 18
وما 19ُبطُرَس، فأَقمُت ِعنَدُه َخمسَة عَشَر یوًما، 

 .َرَأیُت َغيَرُه ِمَن الرُُّسِل ِسوى َیعقوَب أخي الرَّبِّ
وَیشَهُد اُهللا أنِّي ال أآِذُب في هذا الذي أآتُب ِبه 20
  .إَليُكم
وما 22 ساَفرُت إلى بالِد سوِریََّة وآيليكيََّة، ُثم21َّ

ُآنُت َمعروَف الَوجِه ِعنَد آناِئِس الَمسيِح في 
الذي آان َیضَطهُدنا «وإنَّما َسِمعوا أنَّ 23الَيهوِدیَِّة، 

، »هَو اآلَن ُیَبشُِّر باإلیماِن الذي آاَن ُیریُد أْن ُیَدمَِّرُه
  .فَمجَّدوا اَهللا ِمْن أجلي24

   والرسل اآلخرونبولس
  ٢الفصل 

وَبعَد أربَع َعشَرَة سَنًة، َصِعْدُت ثاِنـَيًة إلى ُأوُرشليَم ١
وآاَن ُصعودي 2مَع َبرنابا وأَخذُت َمعي ِتـيُطَس، 

 وَعَرضُت على ِآباِر الُمؤِمنيَن ُدوَن .إَليها ِبَوْحٍي
ا َبيَن اُألَمِم، ِلَئالَّ یكوَن َغيِرِهم، الِبشاَرَة التي ُأعِلُنه

َفما أجَبروا 3 .َسعيـي في الماضي والحاِضِر باِطًال
مَع أنَّ 4َرفيقي تيُطَس، وهَو یونانيٌّ، على االخِتتاِن، 

إخَوًة ُدَخالَء َآّذابـيَن َدسُّوا أنُفَسُهم َبيَننا ِلــَيـَتَجسَّسوا 
وما 5 .َتعِبدوناالُحرِّیََّة التي لنا في الَمسيِح َیسوَع، فَيس
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سَتْسَلْمنا لُهم خاِضعيَن وَلو َلحَظًة، حتى ُنحاِفَظ على  ا
  .ِصحَِّة الِبشاَرِة آما َعَرفُتموها

وال -أمَّا الذیَن آانوا ُیعَتـَبروَن ِمْن آباِر الُمؤمنيَن 6
َفرَق ِعندي ما آاَنت عَليِه مكانُتُهم ألنَّ اَهللا ال ُیحابـي 

َبْل رَأوا أنَّ اَهللا َعِهَد إليَّ 7،  فما أضافوا شيًئا-أحًدا
في َتبشيِر َغيِر الَيهوِد آما َعِهَد إلى ُبطُرَس في 

ألنَّ الذي جَعَل ُبطُرَس َرسوًال 8َتبشيِر الَيهوِد، 
ولمَّا َعَرَف 9ِللَيهوِد، جَعَلني أنا َرسوًال ِلَغيِر الَيهوِد، 

 َیعقوُب وُبطُرُس ویوحنَّا، وُهم ِبمكاَنِة ُعَمداِء
الكنيَسِة، ما وَهَبني اُهللا ِمْن ِنعَمٍة، َمدُّوا إليَّ وإلى 
َبرنابا َیميَن االتِّفاِق على أْن َنتوجََّه َنحُن إلى َغيِر 

وُآلُّ ما َطَلبوُه ِمنَّا أْن 10 .الَيهوِد وُهم إلى الَيهوِد
  .نَتذآََّر الُفَقراَء، وهذا ما َبَذلُت في َسبـيِلِه ُآلَّ َجهٍد

  لس لبطرس في أنطاآيةمواجهة بو
وِعنَدما جاَء ُبطُرُس إلى أنطاِآَيَة، قاَوْمُته وجًها 11

فَقْبَل أْن َیجيَء َقوٌم 12 .ِلَوجٍه ألنَُّه آاَن َیستِحقُّ اللَّوَم
 .ِمْن ِعنِد َیعقوَب، آاَن ُبطُرُس یأُآُل مَع َغيِر الَيهوِد

نَفَصَل َعنُهم َخوًفا ِمْن ُدعاِة  ا َتجنََّبُهم وافلمَّا وَصلو
وجاراُه ساِئُر الَيهوِد في ریاِئِه، حتى إنَّ 13 .الِختاِن

فلمَّا َرأیُت أنَُّهم ال 14 .نقاَد إلى ِریاِئِهم َبرنابا َنفَسُه ا
َیسيروَن ِسيَرًة ُمستقيَمًة مَع َحقيقِة الِبشاَرِة، ُقلُت 

إذا ُآنَت أنَت الَيهوديُّ «: م ُآلِِّهمِلُبطُرَس ِبَمحَضٍر ِمنُه
تعيُش آَغيِر الَيهوِد ال آالَيهوِد، فكيَف ُتلِزُم َغيَر 

  »الَيهوِد أْن َیعيشوا آالَيهوِد؟

  الجميع یخلصون باإلیمان
َنحُن َیهوٌد بالِوالَدِة ال ِمَن اُألَمِم الخاِطئيَن آما 15

ولكنَّنا َنعِرُف أنَّ اَهللا ال ُیـَبـرُِّر اإلنساَن 16 .ُیقاُل لُهم
ألنَُّه َیعَمُل بأحكاِم الشَّریَعِة، َبْل ألنَُّه ُیؤِمُن بـَيسوَع 

 ولذِلَك آَمنـا ِبالَمسيِح َیسوَع لُيبرَِّرنا اإلیماُن .الَمسيِح
 فاإلنساُن ال .ِبالَمسيِح، ال الَعَمُل بأحكاِم الشَّریَعِة

فإْن ُآنـا وَنحُن 17 . ِلعَمِلِه بأحكاِم الشَّریَعِةیَتـَبـرَُّر
َنسعى إلى الَتبرُِّر في الَمسيِح ُوِجدنا أیًضا ِمَن 

الخاِطئيَن، فَهْل َیعني هذا أنَّ الَمسيَح َیعَمُل ِللَخطيَئِة؟ 
ولكنِّي إذا ُعدُت إلى ِبناِء ما َهَدمُتُه، َجَعلُت 18 .آالَّ

ألنِّي بالشَّریَعِة ُمتُّ 19یَعِة، ِمْن َنفسي ُمخاِلًفا ِللشَّر
مَع الَمسيِح ُصِلبُت، فما أنا 20 .َعِن الشَّریَعِة ألحيا ِهللا

 وإذا ُآنُت أحيا اآلَن .أحيا َبعُد، َبْل الَمسيُح َیحيا ِفـيَّ
بِن اِهللا الذي   فَحياتي ِهَي في اإلیماِن با.في الَجَسِد

َف أآُفُر فكي21 .أحبَّني وَضحَّى ِبَنفِسِه ِمْن أجلي
ِبِنعَمِة اِهللا؟ وَلو آاَن اإلنساُن َیتَبرَُّر بالشَّریَعِة، لكاَن 

 موُت الَمسيِح َعبًثا؟

  الشریعة أم اإلیمان
  ٣الفصل 

 َمِن الذي سَحَر ُعقوَلُكم، !أیُّها الَغالِطيُّوَن األغِبـياُء١
 ُعيوِنِهم َمصلوًبا؟ رَتَسَم الَمسيُح أماَم أنُتُم الذیَن ا

َهْل ِنلُتم ُروَح اِهللا ألنَُّكم : أسأُلُكم ُسؤاًال واحًدا2
َتْعَملوَن بأحكاِم الشَّریَعِة، أْم َألنَُّكم ُتؤمنوَن بالِبشاَرِة؟ 

َهْل وَصَلْت ِبُكُم الَغباَوُة إلى هذا الَحدِّ؟ أَتنَتهوَن 3
َتجاِرُبكم َعبًثا؟ أآاَنت 4بالَجَسِد َبعَدما َبَدْأُتم بالرُّوِح؟ 

َهِل الذي یَهُبُكُم الرُّوَح الُقُدَس 5وآيَف تكوُن عبًثا؟ 
وَیعَمُل الُمعِجزاِت َبيَنكم َیفَعُل هذا ألنَُّكم َتعَملوَن 

 بأحكاِم الشَّریَعِة، أْم ألنَُّكم ُتؤِمنوَن بالِبشاَرِة؟
 .»آَمَن إبراهيُم باِهللا، فَبــرََّرُه اُهللا إلیماِنِه«هكذا 6
 .إًذا، فأهُل اإلیماِن ُهْم أبناُء إبراهيَم الَحقيقّيوَن7
ورأى الِكتاُب ِبسابِق ِعلِمه إنَّ اَهللا سُيَبـرُِّر َغيَر 8

فيَك ُیباِرُك «: الَيهوِد باإلیماِن، فَبشََّر إبراهيَم قاِئًال َله
لذِلَك فأهُل اإلیماِن ُمباَرآوَن مَع 9 .»اُهللا جميَع اُألَمِم
أمَّا الذیَن یتَِّكـلـوَن على العَمـِل 10 .ِمِنإبراهيَم الُمؤ

 فالِكتاُب .ِبأحكاِم الشَّریَعِة، فُهْم َملعونوَن جميًعا
َملعوٌن َمْن ال ُیثاِبُر على الَعَمِل ِبُكلِّ ما جاَء «: َیقوُل

وواِضٌح أنَّ مـا ِمـْن أَحٍد 11» !في ِآتاِب الشَّریَعِة
البارَّ باإلیماِن «ِة، ألنَّ َیتَبــرَُّر ِعنَد اِهللا بالشَّریَع

ولِكنَّ الشَّریَعَة ال َتقوُم على اإلیماِن، ألنَّ 12، »َیحيا
والَمسيُح 13 .»ُآلَّ َمْن َعِمَل ِبهِذِه الَوصایا َیحيا ِبها«

َحرََّرنا ِمْن َلعَنِة الشَّریَعِة بأْن صاَر َلعنًة ِمْن أجِلنا، 
 ُمَعلًَّقا على َملعوٌن ُآلُّ َمْن ماَت«: فالِكتاُب َیقوُل

وهذا ما فَعَلُه الَمسيُح ِلَتصيَر فيِه َبرَآُة 14 .»خَشَبٍة
إبراهيَم إلى َغيِر الَيهوِد، فَنناُل باإلیماِن الُروَح 

   .الَموعوَد بِه

  الشریعة والوعد
ال َیقِدُر أحٌد أن : ُخذوا، أیُّها اإلخَوُة، َمثًال َبَشرّیا15

 َعهَد إنسان أو َیزیَد عَليِه إذا آاَن ثاِبًتا، ُیبِطَل
: فكيَف ِبَوعِد اِهللا إلبراهيَم وِلَنسِلِه؟ هَو ال َیقوُل16
ِبصيَغِة » ِلَنسِلِه«ِبصيَغِة الَجمِع، َبْل » ألنساِلِه«

وما ُأریُد أْن أقوَلُه هَو أنَّ 17 .الُمفَرِد، أي الَمسيِح
ِر أرَبعِمئٍة وَثالثيَن الشَّریَعَة التي جاَءْت َبعَد ُمرو

سَنًة ال َتقِدُر أْن َتنُقَض َعهًدا أثَبـَتُه اُهللا، فَتجَعَل الَوعَد 
فإذا آاَن ميراُث اِهللا َیسَتِنُد إلــى الشَّریَعــِة، 18 .ُبْطًال

فـهـَو ال یــكـوُن َوعـــًدا، ولِكــنَّ اَهللا أنَعَم ِبالميراِث 
   .على إبراهيَم ِبَوعٍد

  عةغایة الشری
فِلماذا الشَّریَعُة، إًذا؟ إنَّها ُأضيَفْت ِمــْن أجـِل 19

الَمـعـاصـي إلـى أْن َیـجـيَء الــنَّســُل الــذي جَعـَل 
 أْعَلـَنْتها المـالِئـكُة علـى َیـِد وسيـٍط، .اُهللا َله الـَوعَد

  .حٌد واُهللا وا.والَوسيُط َیفَتِرُض أآثَر ِمْن واحٍد20
 فَلو أعطى !فَهْل ُتخاِلُف الشَّریَعُة ُوعوَد اِهللا؟ آال21َّ

اُهللا َشریَعًة قاِدَرًة أْن ُتحيـي، لكاَن التَّبریُر حًقا َیِتمُّ 
ولِكنَّ الِكتاَب َحَبَس ُآلَّ شيٍء َتحَت 22 .بالشَّریَعِة

ُسلطاِن الَخطيَئِة، حتى َیناَل الُمؤِمنوَن الَوعَد إلیماِنِهم 
  .سوَع الَمسيِحِبـَي

فَقبَل أْن َیجيَء اإلیماُن، ُآنـا َمحبوسيَن ِبِحراَسِة 23
 .الشَّریَعِة إلى أْن َینكِشَف اإلیماُن الُمنَتَظُر

فالشَّریَعُة آاَنت ُمؤدًِّبا لنا إلى أْن َیجيَء الَمسيُح 24
فلمَّا جاَء اإلیماُن، تَحرَّْرنا 25 .حتى َنتَبـرََّر باإلیماِن

  .ِة الُمَؤدِِّبِمْن ِحراَس
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فأنُتم ُآلُُّكم أبناُء اِهللا باإلیماِن ِبالَمسيِح َیسوَع، 26
ألنَُّكم تَعمَّدُتم جميًعا في الَمسيِح فَلِبسُتم الَمسيَح، 27
وال َفرَق اآلَن َبيَن َیهوِديٍّ وغيِر َیهوِديٍّ، َبيَن 28

مرأٍة، فأنُتم ُآلُُّكم واحٌد في  َعبٍد وُحرٍّ، َبيَن َرُجل وا
فإذا ُآنُتم ِللَمسيِح فأنُتم، إًذا، َنسُل 29 .الَمسيِح َیسوَع

   .إبراهيَم ولكُم الميراُث حَسَب الَوعِد

  نحن أبناء اهللا
  ٤الفصل 

ُأتاِبـُع آالمي فأقوُل إنَّ الواِرَث ال َفرَق َبيَنُه وَبيَن ١
 .لماِل ُآلِِّهالَعبِد ما داَم قاِصًرا، مَع أنَُّه صاِحُب ا

لكنَُّه َیبقى في ُحكِم األوِصياِء والُوآالِء إلى الَوقِت 2
فحيَن ُآنـا : وهكذا آاَنت حاُلنا3 .الذي َحدََّدُه أبوُه

فلمَّا َتمَّ 4 .قاِصریَن، ُآنـا َعبـيًدا ِلِقوى الَكوِن األوَّلـيَِّة
ي مَرأٍة، وعاَش ف بَنُه َمولوًدا ال الزَّماُن، أرَسَل اُهللا ا

ليفَتِدَي الذیَن ُهم في ُحكِم الشَّریَعِة، 5ُحكِم الشَّریَعِة، 
والدَّليُل على أنَُّكم أبناُؤُه 6 .حتى َنصيَر َنحُن أبناَء اِهللا

أبـي، یا «: بِنِه إلى ُقلوِبنا هاِتًفا هَو أنَُّه أرَسَل ُروَح ا
بٌن، وإذا ُآنَت  َفما أنَت َبعَد اآلَن َعبٌد، َبْل ا7 .»أبـي
  .ًنا فأنَت واِرّث ِبَفضِل اِهللاب ا

  قلق بولس على الغالطيـين
وحيَن ُآنُتم َتجَهلوَن اَهللا، آنُتم َعبـيًدا آلِلَهٍة، ما ِهَي 8

أمَّا اآلَن، َبـعَدما َعـَرفُتم اَهللا، َبْل 9 .بالحقيقِة آلَهٌة
ِعباَدِة ِقوى الَكوِن َعَرَفُكُم اُهللا، فكيَف َتعودوَن إلى 

األوَّليَِّة الضَّعيَفِة الَحقيَرِة وُتریدوَن أْن َتعودوا عبـيًدا 
ُتراعوَن األیاَم والشُّهوَر 10لها آما ُآنُتم ِمْن َقبُل؟ 
أخاُف أْن أآوَن تِعبُت َعبًثا 11 !والُفصوَل والسِّنيَن

  .ِمْن أجِلُكم
ِمـثلي، ألنِّي فُأناِشُدُآم أیُّها اإلخوُة أْن َتصيروا 12

َبْل َتعِرفوَن أنِّي 13 ما أسأُتم إليَّ، .ِصـرُت ِمثَلكم
وآاَنت 14ُآنُت َمریًضا ِعنَدما َبشَّرُتُكم أوََّل مرٍَّة، 

حَتقرُتموني وال  حاَلتي الجَسِدیَُّة ِمحَنًة لُكم، فما ا
َآِرهُتموني، َبْل َقِبلُتموني آأنِّي َمالُك اِهللا، َبِل الَمسيُح 

   .َیسوُع
فأیَن ذِلَك الَفَرُح؟ أنا أشَهُد أنَُّه، َلو أمَكَن األمُر، 15

فَهْل 16 .لُكنُتم َتقَتِلعوَن ُعيوَنُكم وُتعطوني إیاها
وإذا 17ِصرُت اآلَن َعُدّوا لُكم ألنِّي ُقلُت لُكم الَحقَّ؟ 

آاَن اآلخروَن َیغاروَن عَليُكم، فَغيرُتُهم ال ِصدَق 
 .فِصلوآم عنِّي ِلَتغاروا عَليِهم فُهم ُیریدوَن أْن َی.فيها
 .ما أحَسَن الَغيَرَة إذا آاَنت َعْن ُحسِن ِنـيٍَّة18

 .وَیصُدُق هذا داِئًما، ال ِعنَد ُحضوري َبيَنُكم َفقط
فيا أبنائي الذیَن أَتَوجَُّع ِبِهم مرًَّة ُأخرى في ِمثِل 19

وَجِع الِوالَدِة حتى َتتكوََّن فيِهم صوَرُة الَمسيِح، 
 أتمنـى َلو ُآنُت ِعنَدآم اآلَن ُألغيَِّر َلهَجتي، آم20

   .ألنِّي َتحيَّرُت في أمِرُآم
 َمَثُل هاجَر وسارة

قولوا لي، أنُتُم الذیَن ُیریدوَن أْن یكونوا في ُحكِم 21
: یقوُل الِكتاُب22أما َتسَمعوَن الشَّریَعَة؟ : الشَّریَعِة

ِرَیِة واآلخُر ِمَن بناِن، أَحُدُهما ِمَن الجا آاَن إلبراهيَم ا

أمَّا الذي ِمَن الجاِرَیِة فُوِلَد حَسَب الجَسِد، 23 .الُحرَِّة
  .وأمَّا الذي ِمَن الُحرَِّة فُوِلَد ِبَفضِل َوعِد اِهللا

وفي ذِلَك َرمٌز، ألنَّ هاَتيِن الَمرأَتيِن ُتَمثِّالِن 24
 فإحداُهما هاَجُر ِمْن جَبِل سيناَء تِلُد .الَعهَدیِن

وجَبُل سيناَء في ِبالِد الَعَرِب، وهاَجُر 25وِدیَِّة، ِللُعب
َتعني ُأوُرشليَم الحاِضرَة التي ِهَي وَبنوها في 

أمَّا ُأوُرشليُم السَّماِویَُّة َفُحرٌَّة وِهـَي ُأمُّنا، 26 .الُعبوِدیَِّة
 : فالِكتاُب َیقوُل27

  .إفَرحي أیَُّتها العاِقُر التي ال َوَلَد َلها
 !لَّلي أیَُّتها التي ما َعَرَفت آالَم الِوالَدِةإهِتفي وَتَه

فأبناُء الَمهجوَرِة أآثُر َعَدًدا ِمْن أبناِء التي لها 
  .»َزوٌج
 .فأنُتم، یا إخَوتي، أبناُء الَوعِد ِمثُل إسحَق28
وآما آاَن الَمولوُد ِبُحكِم الجَسِد َیضَطِهُد الَمولوَد 29

ولِكْن ماذا 30 .ُل اليوَمِبُحُكِم الرُّوِح، فكذِلَك هَي الحا
بَن  بَنها، ألنَّ ا طُرِد الجاِرَیَة وا ا«: َیقوُل الِكتاُب؟ َیقوُل

فما َنحُن إًذا، 31 .»بِن الُحرَِّة الجاِرَیِة لْن َیِرَث مَع ا
   .یا إخَوتي، أبناُء الجاِرَیِة، َبْل أبناُء الُحرَِّة

  حرّیـة المسيح
  ٥الفصل 

ثُبـتوا، إًذا، وال   فا.فالَمسيُح َحرََّرنا ِلنكوَن أحراًرا١
  .َتعودوا إلى ِنـيِر الُعبوِدیَِّة

ْخَتَتنُتم، فال ُیفيُدآُم الَمسيُح  إذا ا: فأنا بوُلُس أقوُل لُكم2
وأشَهُد َمرًَّة ُأخرى ِلُكلِّ َمْن َیخَتِتُن ِبأنَُّه ُملَزٌم 3 .شيًئا

والذیَن ِمنُكم 4 .یَعِة ُآلِّهاأْن َیعَمَل بأحكاِم الشَّر
َیطُلبوَن أْن َیَتـَبـرَّروا بالشَّریَعِة، َیقَطعوَن ُآلَّ ِصَلٍة 

أمَّا َنحُن، 5 .لُهم بالَمسيِح وَیسُقطوَن َعِن النِّعَمِة
فَننَتِظُر على َرجاِء أْن ُیبرَِّرنا اُهللا باإلیماِن بُقدَرِة 

اُن وال َعَدُمُه َففي الَمسيِح َیسوَع ال الِخت6 .الرُّوِح
  .َینَفُع شيًئا، َبِل اإلیماُن العاِمُل بالمحَبِة

ُآنُتم في َسْيِرُآم على ما ُیراُم، فَمْن َصدَُّآم وَردَُّآم 7
ما آاَن هذا اإلغراُء ِمَن الذي 8َعْن طاَعِة الحقِّ؟ 

ولي 10 .قليّل ِمَن الَخميِر ُیخمُِّر الَعجيَن ُآلَُّه9 .َدعاُآم
 وُآلُّ َمْن .في الرَّبِّ أنَُّكم َلْن َتقَبلوا رأًیا آخَرِثَقٌة ِبُكم 

  .ُیوِقـُع الَبلَبَلَة َبيَنُكم سَيناُل ِعقاَبُه، أّیا آاَن
وأنا، أیُّها اإلخَوُة َلو ُآنُت أدعو إلى الِختاِن، 11

فِلماذا ُأعاني االضطهاَد إلى اليوِم، أما آاَن َیزوُل 
يَت الذیَن ُیوِقعوَن َل12العاِئُق الذي في الصَّليِب؟ 

 !الَبلَبَلَة َبيَنُكم َیقَطعوَن ُهم أعضاَءُهم
فأنُتم، یا إخَوتي، َدعاُآُم اُهللا لَتكونوا أحراًرا، 13

ولِكْن ال َتجَعلوا هِذِه الُحِریََّة ُحجًَّة إلرضاِء َشَهواِت 
 .خُدموا َبعُضُكم َبعًضا ِبالَمحبَِّة الجَسِد، َبل ا

َأِحبَّ «: ا تكَتِمُل في َوصيٍة واحدٍةفالشَّریَعُة ُآلُّه14
أمَّا إذا ُآنُتم َتنَهشوَن 15 .»َقریَبَك ِمثَلما ُتِحبُّ َنفَسَك

نَتِبهوا أْن ال ُیفني واِحُدُآُم  وَتأُآلوَن َبعُضُكم َبعًضا، فا
  .اآلخَر

  السلوك بالروح وليس بالجسد
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ُلكوا في الرُّوِح وال ُتشِبعوا َشهَوَة س ا: وأقوُل لُكم16
فما َیشَتهيِه الَجَسُد ُیناِقُض الرُّوَح، وما 17 .الَجَسِد

 ُآلٌّ ِمنُهما ُیقاِوُم اآلَخَر .َیشَتهيِه الرُّوُح ُیناِقُض الَجَسَد
فإذا آاَن الرُّوُح َیقوُدُآم، 18 .ِلَئـالَّ َتعَمـلوا ما ُتریدوَن
  .ریَعِةَفما أنُتم في ُحكِم الشَّ

الزِّنى والدَّعاَرُة : وأمَّا أعماُل الَجَسِد فِهَي ظاِهَرٌة19
وِعباَدُة األوثاِن والسِّحُر والَعداَوُة 20والفجوُر 

والشِّقاُق والَغيَرُة والَغَضُب والدَّسُّ والِخصاُم 
 .والحَسُد والسِّكُر والَعربدُة وما أشَبُه21والتَّحزُب 

بَّْهُتكُم ِمْن َقبُل، أنَّ الذیَن َیعَملوَن وُأنبُِّهكُم اآلَن، آما َن
  .هِذِه األعماَل ال َیِرثوَن َملكوَت اِهللا

أمَّا ثَمُر الرُّوِح فهَو الَمحبَُّة والَفَرُح والسَّالُم 22
والَوداَعُة 23والصَّبُر والُلطُف والصَّالُح واألماَنُة 

 . وما ِمْن َشریَعٍة تنهى َعْن هِذِه األشياِء.والَعفاُف
والذیَن ُهم ِللَمسيِح َیسوَع صَلبوا َجَسَدُهم ِبُكلِّ ما 24

فإذا ُآنـا َنحيا بالرُّوح، 25 .فيِه ِمْن أهواٍء وَشهواٍت
فال َنتكبَُّر وال 26فعَلينا أْن َنسُلَك طریَق الرُّوِح، 
   .َیَتحدَّى وال َیحُسُد َبعُضنا َبعًضا

  إحملوا بعضكم أثقال البعض
  ٦الفصل 

یا إخَوتي، إْن وَقَع أَحُدُآم في َخطٍأ، فأقيموُه أنُتُم ١
نَتِبْه ِلَنفِسَك ِلَئالَّ َتَتَعرََّض   وا.الُروحّييَن ِبُروِح الَوداَعِة

   .أنَت أیًضا ِللتَّجِرَبِة
ساِعدوا َبعُضُكم َبعًضا في َحمِل أثقاِلُكم، وِبهذا 2

وَمْن َظنَّ أنَُّه 3 .شریَعِة الَمسيِحُتتمِّموَن العَمَل ِب
 .شيٌء، وهَو في الحقيَقِة ال شيَء، َخَدَع َنفَسُه

فْلُيحاِسْب ُآلُّ واحٍد َنفَسُه على َعَمِلِه، فيكوُن 4
ألنَّ على 5فِتخاُرُه ِبما َعِمَلُه هَو ال ِبما َعِمَلُه َغيُرُه،  ا

ُم آالَم اِهللا، وَمْن یَتَعل6َّ .ُآلِّ واحٍد أْن َیحِمَل ِحمَلُه
  .فْلُيشاِرْك ُمَعلَِّمُه في جميِع َخيراِتِه

هَو اُهللا ال ُیسَتهَزُأ ِبه، وما : ال َتخَدعوا أنُفَسكم7
فَمْن َزَرَع في الَجَسِد 8: َیزَرُعُه اإلنساُن فإیاُه َیحُصُد

حَصَد ِمَن الَجَسِد الَفساَد، وَمْن َزَرَع في الرُّوِح 
 في ¸وال َنيَأْس 9 .حياَة األبِدیََّةَحَصَد ِمَن الرُّوِح ال

َعَمِل الَخيِر، فإْن ُآنـا ال َنَتراخى جاَء الَحصاُد في 
وما داَمْت لنا الُفرَصُة، َفلُنحِسْن إلى جميِع 10 .َأواِنِه

  .النـاِس، وُخصوًصا إخوِتنا في اإلیماِن

  توصيات أخيرة
 .َف التي أُخطُّها لُكم ِبـَيدينُظروا ما أآَبَر الُحرو ا11
َهُؤالِء الذیَن ُیریدوَن التَّفاُخَر ِبظاِهِر الَجَسِد ُهُم 12

الذیَن َیفِرضوَن عَليُكُم الِختاَن، وما غاَیُتُهم إالَّ 
التََّهرُّب ِمَن االضِطهاِد في َسبـيِل َصليِب الَمسيِح، 

 َیعَملوَن ألنَّ الذیَن ُیماِرسوَن الِختاَن ُهْم أنُفُسُهم ال13
بأحكاِم الشَّریَعِة، ولكنَُّهم ُیریدوَن أْن َتخَتِتنوا 

أمَّا أنا فَلْن ُأفاخَر إالَّ ِبَصليِب 14 .لُيفاِخروا ِبجَسِدُآم
 ِبه صاَر العاَلُم َمصلوًبا ِبالنسَبِة .َربِّنا َیسوَع الَمسيِح

فال 15 .إليَّ، وِصرُت أنا َمصلوًبا ِبالنسَبِة إلى العاَلِم
تاُن وال عَدُمُه َینَفُع اإلنساَن، َبِل الذي َینَفُعُه أْن الِخ

والسَّالُم والرَّحمُة على الذیَن 16 .یكوَن َخليَقًة َجدیَدًة
  .َیسُلكوَن هذا السَّبـيَل، وعلى ِإسرائيِل اِهللا

فال ُیْزِعْجني أحٌد َبعَد اآلَن، ألنِّي أحِمُل في 17
وِحُكم، أیُّها ولتكْن مَع ُر18 .َجَسدي ِسماِت َیسوَع

   . آمين.اإلخوُة، ِنعَمُة َربِّنا َیسوَع الَمسيِح
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   صفحات ٦ من أصل٦صفحة رقم  

  
  إ

  ٥..........................إحملوا بعضكم أثقال البعض
  ا

  ٢.........................................البشارة الواحدة
  ٣.............................الجميع یخلصون باإلیمان

  ٥........................السلوك بالروح وليس بالجسد
  ٣.....................................الشریعة أم اإلیمان
  ٤.........................................الشریعة والوعد

  ٢...................................................المقدمة
  ب

  ٣...............................الرسل اآلخرونبولس و
  ت

  ٢......................................................تحّية

  ٥.........................................توصيات أخيرة
  ح

  ٥...........................................حرّیـة المسيح
  غ

  ٤...........................................غایة الشریعة
  ق

  ٤............................قلق بولس على الغالطيـين
  ك

  ٢..............................آيف صار بولس رسوًال
  م

  ٣..................مواجهة بولس لبطرس في أنطاآية
  ن

  ٤............................................نحن أبناء اهللا
  


