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 1االصحاح  

 اِت،ُبولُُس، َرُسوٌل الَ ِمَن النَّاِس َوالَ ِبإِْنَساٍن، َبْل ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َوهللِا اآلِب الَِّذي أََقاَمُه ِمَن األَْموَ  1

ةَ َوَجِميُع اإلِْخَوِة الَِّذيَن َمِعي،  2  :إِلَى َكَناِئِس َغالَِطيَّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، 3  ِنْعَمٌة لَُكْم َوَسالٌَم ِمَن هللِا اآلِب، َوِمْن َربِّ

يِر َحَسَب إَِراَدِة هللِا َوأَ  4  ِبيَنا،الَِّذي َبَذَل َنْفَسُه ألَْجِل َخَطاَياَنا، لُِيْنِقَذَنا ِمَن اْلَعالَِم اْلَحاِضِر الشِّرِّ

 .لَُه اْلَمْجُد إِلَى أََبِد اآلِبِديَن. آِمينَ  الَِّذي 5

ُكْم َتْنَتِقلُوَن هَكَذا َسِريًعا َعِن الَِّذي َدَعاُكْم ِبِنْعَمِة اْلَمِسيِح إِلَى إِْنِجيل آَخرَ  6 ُب أَنَّ  !إِنِّي أََتَعجَّ

ُه ُيوَجُد َقْوٌم ُيْزِعُجوَنُكْم َوُيِريُدونَ  7 لُوا إِْنِجيَل اْلَمِسيحِ  لَْيَس ُهَو آَخَر، َغْيَر أَنَّ  .أَْن ُيَحوِّ

ْرَناُكْم، َفْلَيُكْن  8 َماِء ِبَغْيِر َما َبشَّ ْرَناُكْم َنْحُن أَْو َمالٌَك ِمَن السَّ  !«أََناِثيَما»َولِكْن إِْن َبشَّ

ُرُكْم ِبَغْيِر َما 9  !«أََناِثيَما»َقِبْلُتْم، َفْلَيُكْن  َكَما َسَبْقَنا َفقُْلَنا أَقُوُل اآلَن أَْيًضا: إِْن َكاَن أََحٌد ُيَبشِّ

 .أَُكْن َعْبًدا لِْلَمِسيحِ  أََفأَْسَتْعِطُف اآلَن النَّاَس أَِم هللاَ؟ أَْم أَْطلُُب أَْن أُْرِضَي النَّاَس؟ َفلَْو ُكْنُت َبْعُد أُْرِضي النَّاَس، لَمْ  10

َها اإلِْخَوةُ اإلِْنِجيَل الَِّذي بَ  11 فُُكْم أَيُّ ُه لَْيَس ِبَحَسِب إِْنَسانٍ َوأَُعرِّ ْرُت ِبِه، أَنَّ  .شَّ

 .ألَنِّي لَْم أَْقَبْلُه ِمْن ِعْنِد إِْنَساٍن َوالَ ُعلِّْمُتُه. َبْل ِبإِْعالَِن َيُسوَع اْلَمِسيحِ  12

ِة، أَنِّي ُكْنُت أَْضَطهِ  13 َياَنِة اْلَيُهوِديَّ ُكْم َسِمْعُتْم ِبِسيَرِتي َقْبالً ِفي الدِّ  .ُد َكِنيَسَة هللِا ِبإِْفَراٍط َوأُْتلِفَُهاَفإِنَّ

ِة َعلَى َكِثيِريَن ِمْن أَْتَراِبي ِفي ِجْنِسي، إِْذ ُكْنُت أَْوَفَر َغيْ  14 َياَنِة اْلَيُهوِديَّ ُم ِفي الدِّ  .َرًة ِفي َتْقلِيَداِت آَباِئيَوُكْنُت أََتَقدَّ

ا َسرَّ هللاَ الَِّذي أَْفَرَزِني مِ  15 ي، َوَدَعاِني ِبِنْعَمِتهِ َولِكْن لَمَّ  ْن َبْطِن أُمِّ

َر ِبِه َبْيَن األَُمِم، لِْلَوْقِت لَْم أَْسَتِشْر لَْحًما َوَدًما 16  أَْن ُيْعلَِن اْبَنُه فِيَّ ألَُبشِّ

ُسِل الَِّذيَن َقْبلِي، َبِل اْنَطلَْقُت إِلَى  17 ِة، ُثمَّ َرَجْعُت أَْيًضا إِلَى ِدَمْشقَ َوالَ َصِعْدُت إِلَى أُوُرَشلِيَم، إِلَى الرُّ  .اْلَعَرِبيَّ

َف ِبُبْطُرَس، َفَمَكْثُت ِعْنَدهُ َخْمَسَة َعَشَر َيْوًما 18  .ُثمَّ َبْعَد َثالَِث ِسِنيَن َصِعْدُت إِلَى أُوُرَشلِيَم ألََتَعرَّ

ُسِل إاِلَّ َيْعقُوَب أََخا 19 بِّ  َولِكنَِّني لَْم أََر َغْيَرهُ ِمَن الرُّ  .الرَّ

اَم هللِا أَنِّي لَْسُت أَْكِذُب ِفيهِ  20  .َوالَِّذي أَْكُتُب ِبِه إِلَْيُكْم ُهَوَذا قُدَّ

ةَ  21 َة َوِكيلِيِكيَّ  .َوَبْعَد ذلَِك ِجْئُت إِلَى أََقالِيِم ُسوِريَّ

ِة  22  .الَِّتي فِي اْلَمِسيحِ َولِكنَِّني ُكْنُت َغْيَر َمْعُروٍف ِباْلَوْجِه ِعْنَد َكَناِئِس اْلَيُهوِديَّ

ُهْم َكاُنوا َيْسَمُعوَن: 23 ُر اآلَن ِباإلِيَماِن الَِّذي َكاَن َقْبالً ُيْتلِفُهُ » َغْيَر أَنَّ  .«أَنَّ الَِّذي َكاَن َيْضَطِهُدَنا َقْبالً، ُيَبشِّ

ُدوَن هللاَ ِفيَّ  24  .َفَكاُنوا ُيَمجِّ
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