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ة َّ غَلاطِي إلَى ُ الرِّسالَة
الأمانة، قليلي للتغيير، محبين الآراء، متقلبي غلاطية مقاطعة سكان كان
واللطف، بالترحاب مرة أول بينهم بولس قبلوا وقد التاريخ. في يوصفون كما
غريبة، تعاليم يعلمون الدجالين المعلمين بعض ظهر ثم بالمسيح. كثيرون وآمن
الداعية الهدامة التعاليم إلى مُصغين بولس، مَه َّ عَل عما لوا َّ وتحو الغلاطيون فقبلهم
الختان، وبخاصة موسى، شريعة حفظ بضرورة والقائلة النعمة، إنجيل نبذ إلى
هنا بولس يُدافع ذلك، على ً فردّا بولس. لرسولية والمهاجمة الخلاص، لأجل
المضلل، المغلوط التعليم ً فاضحا رسوليته، وعن إليه، ُأوحي الذي الِإنجيل عن
عملته عما فيبرهن نفع؛ بلا كأنه المسيح صليب جعله في فساده ً ومظهرا
الباطلة الآراء عن العودة إلى بشّدة ويدعو الشريعة، عنه عجزت مما النعمة،
خطر إلى بالنظر البالغة أهميتها الرسالة هذه تكتسب الله. نعمة رحاب والخرافة،إلى والطقوس الفرائض من نظام إلى النعمة إنجيل عن الانحراف
إلى ُسلم كما يمان الِإ ومبادىء الـكفاري، المسيح عمل كفاية عن تدافع إذ
الرسولية. سلطته بخصوص بولس شهادة تقّدِم كونها عن فضلا القديسين؛
وكل موسى شريعة على الِإنجيل نعمة تفوق إثبات فيها، الأساسية والنقطة
في بل الشريعة تحت لا المبرر المؤمن مسيرة بتحديد تنتهي كما يماثلها. نظام

القُدس. وبالروح النعمة

بَْل ِإنْسَاٍن، ِ بِسُلْطَة َ وَلا اِس َّ الن قِبَِل مِْن َ لا رَُسوٌل، َ وَهُو بُولَُس، مِْن ١
جَمِيِع وَمِْن ٢ الَأْموَاِت، بَيْنِ مِْن ُ َأقَامَه الَّذِي الآِب ِ وَالله الْمَِسيِح يَسُوعَ ِ بِسُلْطَة
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ُ النِّعْمَة لـَكُمُ لِتَكُْن ٣ ةَ. َّ غَلاَطِي ِ مُقَاَطعَة فِي َائِِس الْكَن ِإلَى مَعِي، الَّذِيَن ِ الِإْخوَة
َأجِْل مِْن ُ نَْفسَه بَذََل الَّذِي ٤ الْمَِسيِح، يَسُوعَ ّبِ َّ وَالر َأبِينَا ِ الله مَِن ُ لاَم وَالّسَ
ُ لَه ٥ وََأبِينَا. ِإلَهِنَا ِ ِمَِشيئَة ل ً وَفْقا يرِ، الشِّرِّ َاضِرِ اْلح الْعَالَِم مَِن يُنْقِذَنَا لـِكَْي َخطَايَانَا
عَِن ِ رْعَة ُّ الس ِ هذِه بِمِثِْل لُونَ َّ تَتَحَو َكيَْف عَجَباً! ٦ آمِين! الآبِدِيَن. َأبَدِ ِإلَى الْمَجْدُ
َأّنَ َأْعنِي َ لا ٧ غَرِيٍب؟ ِإْنجِيٍل ِإلَى وَتَنْصَرِفُونَ الْمَِسيِح، ِ ِنِعْمَة ب دَعَاكُْم الَّذِي
رَاغِبِينَ بَيْنَكُْم، َ َلَة الْبَلْب يُثِيرُونَ الَّذِيَن بَعُْض هُنَالَِك مَا َّ ِإن بَْل آخَرَ، ً ِإْنجِيلا هُنَالَِك
مَلاَكٌ بَشَّرَكُْم َأْو َنحُْن، بَشَّرْنَاكُْم لَوْ ى َّ َحت وَلـَِكْن، ٨ الْمَِسيِح. ِإْنجِيِل ِ ير َتحْوِ فِي
َسبََق وََكمَا ٩ مَلْعُوناً! فَلْيَكُْن بِهِ، بَشَّرْنَاكُْم الَّذِي الِإْنجِيِل بِغَيْرِ مَاءِ، الّسَ مَِن
الَّذِي غَيْرِ بِِإْنجِيٍل يُبَشِّرُكُْم َأحَدٌ كَانَ ِإْن َأيْضاً: الآنَ الْقَوَْل ُ ُأكَرِّر ُلْنَا، ق َأْن
اللهِ؟ َأوِ اِس َّ الن ِيدِ تَْأي َكْسِب ِإلَى الآنَ َأْسعَى فَهَْل ١٠ مَلْعُوناً! فَلْيَكُْن قَبِلْتُمُوهُ،
لَمَا اَس، َّ الن ُأْرضِي الآنَ ى َّ َحت ُكنُْت لَوْ اَس؟ َّ الن ُأْرضِيَ َأْن َأْطلُُب تُرَانِي َأْم
بَشَّرْتُكُْم الَّذِي الِإْنجِيَل َأّنَ الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ وَُأعْلِمُكُْم، ١١ لِلْمَِسيِح! ً عَبْدا ُكنُْت
جَاءَنِي بَْل نْتُهُ، َلَّقَ ت َ وَلا ِإنْسَاٍن، مِْن ُ مْتُه َّ تَسَل َأنَا َ فَلا ١٢ يّاً. بَشَرِ ً ِإْنجِيلا لَيَْس ِ بِه
ِ الدِّيَانَة فِي ِ الْمَاِضيَة بِِسيرَتِي ْ سَمِعْتُم قَْد كُْم َّ فَِإن ١٣ الْمَِسيِح. يَسُوعَ مِْن بِِإعْلاٍَن
ِإلَى ً َساعِيا حَّدٍ، َأقْصَى ِإلَى ً مُتَطَرِّفا ِ الله َ َكنِيسَة َأْضطَهِدُ ُكنُْت َكيَْف ةِ، َّ الْيَهُودِي
َأبْنَاءِ مِْن يَن َكثِيرِ عَلَى ةِ َّ الْيَهُودِي ِ الدِّيَانَة فِي ً مُتَفَوِّقا ُكنُْت وََكيَْف ١٤ يبِهَا، َتخْرِ
وَلـَِكْن، ١٥ آبَائِي. تَقَالِيدِ عَلَى ً ِجّدا مِْنهُْم َ َأْكثَر ً غَيُورا لـَِكوْنِي تِي ُأمَّ فِي ِجيلِي
َأْن ١٦ ِنِعْمَتِهِ، ب دَعَانِي َّ ثُم ُأمِّي بَْطِن فِي وََأنَا َأفْرَزَنِي قَْد كَانَ الَّذِي اللهُ، سُرَّ ا َّ لَم
َ وَلا ١٧ وَدَماً، ً لَحْما َأْستَشِرْ لَْم َاِل اْلح فِي الُأمَِم، بَيْنَ ِ بِه َ لُأبَشِّر فِيَّ ُ ابْنَه يُعْلَِن
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ِإلَى انْطَلَْقُت بَِل قَبْلِي، مِْن ً رُُسلا كَانُوا الَّذِيَن لُأقَابَِل َ ُأورَُشلِيم ِإلَى َصعِْدُت
ُأورَُشلِيمَ، ِإلَى َصعِْدُت َّ ثُم ١٨ دِمَْشَق. ِإلَى رََجعُْت ذَلَِك وَبَعْدَ الْعَرَِب، بِلاَدِ
يَوْماً. َ عَشَر َ خَمْسَة ُ عِنْدَه َأقَمُْت وَقَْد ِبُْطرَُس. ب َف َّ لَأتَعَر َسنَوَاٍت، ثَلاَِث بَعْدَ
مَا ِإّنَ ٢٠ . ّبِ َّ الر َأخَا يَعْقُوَب، َّ ِإلا ُسِل ُّ الر مَِن ُ غَيْرَه ُأقَابِْل لَْم وَلـَِكنِّي ١٩
ذَلَِك، وَبَعْدَ ٢١ فِيهِ. َأكْذُِب لَْسُت اللهِ، َأمَامَ َأنَا وَهَا هُنَا، ِإلَيْكُْم ُ َأْكتُبُه
ً َشخِْصيّا مَعْرُوٍف َ غَيْر ُكنُْت نِي َّ َأن َّ ِإلا ٢٢ ةَ. َّ وَكِيلِيِكي َ ة َّ ي ُسورِ بِلاَدِ ِإلَى ِجئُْت
الَّذِي »َأّنَ يَْسمَعُونَ كَانُوا مَا َّ وَِإن ٢٣ الْمَِسيِح. فِي ِهيَ َّتِي ال ِ ة َّ الْيَهُودِي َائِِس كَن لَدَى
ً قَبْلا يَْسعَى كَانَ الَّذِي يمَاِن الِإ بِِإْنجِيِل الآنَ ُ يُبَشِّر يَْضطَهِدُنَا، ابِِق الّسَ فِي كَانَ

بِسَبَبِي. َ الله ُمَجِّدُونَ ي فَكَانُوا ٢٤ يبِهِ«! َتخْرِ ِإلَى

٢
بَرْنَابَا، ِ بُِصْحبَة َ ُأورَُشلِيم ِإلَى ً ِيَة ثَان ً ة مَّرَ َصعِْدُت َسنَةً، َ عَشْرَة بََع َأْر وَبَعْدَ ١
وَبَسَْطُت لِلْوَْحِي؛ ً اْستِجَابَة ِإلَْيهَا َصعِْدُت مَا َّ وَِإن ٢ َأيْضاً. ِيطَُس ت مَعِي َأخَْذُت وَقَْد
يَن الْبَارِزِ َأمَامَ انْفِرَادٍ عَلَى وَلـَِكْن الُأمَِم، بَيْنَ ِ بِه ُ ُأبَشِّر الَّذِي الِإْنجِيَل َأمَامَهُمُ
ى َّ َحت وَلـَِكْن، ٣ جَْدوَى. َ بِلا وَالْمَاضِي َاضِرِ اْلح فِي مَْسعَاَي يَكُونَ َّ لِئَلا فِيهِْم،
الَأْمرُ َ ُأثِير مَا َّ ِإن ٤ ُيخـْتَنَ. َأْن َّ يُْضطَر لَْم يُونَانِيٌّ، َ وَهُو يُرَافِقُنِي كَانَ الَّذِي ِيطُُس ت
تَنَا َّ ِي حُرّ سُوا لِيَتََجّسَ وا فَانْدَّسُ خُلْسَةً، بَيْنَنَا ُأْدِخلُوا الَّذِيَن ِ ـْكَذَبَة ال ِ الِإْخوَة بِسَبَِب
لَهُْم َنخَْضْع فَلَْم ٥ ةِ؛ َّ الْعُبُودِي ِإلَى يُعِيدُونَنَا هُْم َّ لَعَل يَسُوعَ، الْمَِسيِح فِي لَنَا َّتِي ال
الَّذِيَن ا َأمَّ ٦ عِنْدَكُْم. ً ِتا ثَاب الِإْنجِيِل َحّقُ لِيَبْقَى وَاِحدَةٍ، ٍ لِسَاعَة وَلَوْ مُْستَْسلِمِينَ
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ُ الله مَادَامَ مَكَانَتُهُْم كَانَْت مَهْمَا عِنْدِي فَرَْق َ وَلا يَن، الْبَارِزِ مَِن يُعْتَبَرُونَ كَانُوا
بِالْعَْكِس، بَْل ٧ بِهِ. ُ ُأبَشِّر مَا عَلَى ً َشيْئا ِيدُوا يَز لَْم هُْم فَِإّنَ ِإنْسَاناً، ُيحَابِي َ لا
بُْطرَُس ِإلَى ِ بِه عُهِدَ َكمَا اْلخِتَاِن، عَدَِم لَأهِْل بِالِإْنجِيِل ِإلَيَّ عُهِدَ ُ ه َّ َأن رََأْوا
اْلخِتَاِن، َأهِْل ِإلَى ِ تِه َّ رَُسولِي فِي بُْطرَُس َ اْستَخْدَم الَّذِي لَأّنَ ٨ اْلخِتَاِن. لَأهِْل
لِي ُ بَة الْمَوْهُو ُ النِّعْمَة َضَحِت َّ ات ا َّ فَلَم ٩ الْيَهُودِ. غَيْرِ ِإلَى ِ بِالنِّْسبَة ً َأيْضا اْستَخْدَمَنِي
ِإلَيَّ وا مَّدُ َأعْمِدَةً، بِاْعتِبَارِهِْم الْبَارِزُونَ وَهُمُ ا، َّ يُوَحن وَ وَبُْطرَُس يَعْقُوَب عِنْدَ
وَهُْم الْيَهُودِ غَيْرِ ِإلَى َنحُْن ُ ه فَنَتَوَجَّ الْمُشَارَكَةِ، ِإلَى ً ِإَشارَة ُمْنَى الْي َأيْدِيَهُمُ بَرْنَابَا وَِإلَى
عَمَِل فِي اْجتَهَْدُت وََطالَمَا الْفُقَرَاءِ، َأْمرَ نُغْفَِل َّ َألا عَلَى ١٠ اْلخِتَاِن، َأهِْل ِإلَى
ُ ه َّ لَأن ًلِوَجْهٍ وَْجها ُ قَاوَْمتُه َأنْطَاِكيَةَ، ِ مَدِينَة ِإلَى بُْطرُُس َ جَاء ا َّ لَم وَلـَِكْن ١١ ذَلَِك.
كَانَ يَعْقُوَب، عِنْدِ مِْن بَعْضُهُْم َ يَْأتِي َأْن قَبَْل ِإْذ ١٢ يُلاَمَ. َأْن يَْستَِحّقُ كَانَ
انْسََحَب ُأولئَِك، َأتَى ا َّ لَم وَلـَِكْن الُأمَِم؛ مَِن الَّذِيَن ِ الِإْخوَة مََع يَْأكُُل بُْطرُُس
الَّذِيَن ِ الِإْخوَة بَاقِي ِ نِفَاقِه فِي ُ وَجَارَاه ١٣ اْلخِتَاِن. َأهِْل ًمِْن َخوْفا نَْفسَهُ، وَعََزَل
َ لا هُْم َأّنَ رََأيُْت ا َّ فَلَم ١٤ نِفَاقِهِم. ِإلَى انْسَاَق ً َأيْضا بَرْنَابَا ِإّنَ ى َّ َحت الْيَهُودِ. مَِن
جَمِيعاً: يَن َاضِرِ اْلح َأمَامَ لِبُْطرَُس ُلُْت ق الِإْنجِيِل، َحّقَ تُوَافُِق ٍ بِاْستِقَامَة يَْسلـُكُونَ
َأْن الُأمَمَ ُ ُتجـْبِر فََكيَْف َكَالْيَهُودِ، لا كَالُأمَِم تَعِيُش يَهُودِّيٌ وََأنَْت ُكنَْت »ِإْن
ِإْذ نَا، َّ وَلـَِكن ١٦ ًخَاطِئِينَ. ُأمَما وَلَْسنَا بِالْوِلاَدَةِ، يَهُودٌ َنحُْن ١٥ كَالْيَهُودِ؟« يَعِيشُوا
فَقَْط بَْل ِ يعَة رِ َّ الش فِي ِ بَة الْمَْطلُو الَأعْمَاِل َأَساِس عَلَى ُ ر َّ يَتَبَر َ لا الِإنْسَانَ َأّنَ عَلِمْنَا
َأَساِس عَلَى رَ َّ لِنَتَبَر يَسُوعَ، بِالْمَِسيِح ً َأيْضا َنحُْن ا َّ آمَن الْمَِسيِح، بِيَسُوعَ يمَاِن بِالِإ
ُ ر َّ يُبَر َ لا ِ يعَة رِ َّ الش َأعْمَاِل عَلَى ُ ه َّ لَأن يعَةِ، رِ َّ الش َأعْمَاِل َأَساِس عَلَى َ لا بِهِ، يمَاِن الِإ
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وُِجْدنَا قَْد الْمَِسيِح، فِي رَ َّ نَتَبَر َأْن نَْسعَى وََنحُْن َّا كُن ِإْن وَلـَِكْن، ١٧ ِإنْسَاٍن. َأّيُ
عُْدُت فَِإذَا ١٨ حَاَشا! لِْلخَطِيئَةِ؟ ً خَادِما الْمَِسيُح يَكُونُ فَهَْل َأيْضاً، خَاطِئِينَ
مُّتُ قَْد يعَةِ، رِ َّ بِالش نِي، َّ فَِإن ١٩ ُمخَالِفاً. نَْفسِي َأْجعَُل فَِإنِّي هَدَْمتُهُ، قَْد مَا َأبْنِي
َأنَا َأْحيَا َ لا بَعْدُ وَفِيمَا ُصلِبُْت، الْمَِسيِح مََع ٢٠ لِلهِ. َأْحيَا لـِكَْي يعَةِ، رِ َّ الش عَِن
َأْحيَاهَا مَا َّ فَِإن اْلجَسَدِ، فِي الآنَ َأْحيَاهَا َّتِي ال ُ َيَاة اْلح ا َأمَّ . فِيَّ َيحْيَا الْمَِسيُح بَِل
َ ة َّ فَاعِلِي ُأبْطُِل َ لا ِإنِّي ٢١ عَنِّي. ُ نَْفسَه وَبَذََل نِي َّ َأَحب الَّذِي اللهِ، ابِن فِي يمَاِن بِالِإ
لَهُ. دَاِعيَ َ لا ً عَمَلا الْمَِسيِح مَوُْت لَكَانَ يعَةِ، رِ َّ بِالش ُّ الْبِر كَانَ لَوْ ِإْذ اللهِ، ِ نِعْمَة

٣
َ َأمَام رُسِمَ قَْد الَّذِيَن ُ َأنْتُم عُقُولـَكُْم، َ َسحَر مَْن الَأْغبِيَاءَ! َ ة َّ غَلاَطِي يَاَأهَْل ١
الَأْمرَ هَذَا مِنْكُْم َ َأْستَعْلِم َأْن يدُ ُأرِ ٢ مَْصلُوٌب؟ َ وَهُو الْمَِسيُح يَسُوعُ َأْعيُنِكُْم
يمَاِن الِإ َأَساِس عَلَى َأْم وَح، ُّ الر ُ نِلْتُم ِ يعَة رِ َّ الش فِي بِمَا الْعَمَِل َأَساِس َأعَلَى فَقَْط:
بِاْلجَسَدِ؟ لُونَ َّ تَُكم وِح ُّ بِالر ْ ابْتَدَْأتُم َأبَعْدَمَا َأْغبِيَاءُ؟ ْ َأنْتُم اْلحَّدِ هَذَا َأِإلَى ٣ بِالْبِشَارَةِ؟
جَْدوَى؟ َ بِلا ً َحّقا كَانَ ِإْن جَْدوَى، َ بِلا يُل وِ الّطَ ُ اْختِبَارُكُم كَانَ وَهَْل ٤
ذَلَِك َأيَْفعَُل بَيْنَكُْم، مَا فِي مُعِْجزَاٍت وَُيجْرِي وَح، ُّ الر يَهَبُكُمُ الَّذِي فَذَاكَ ٥
»آمََن كَذَلَِك ٦ بِالبِشَارَةِ؟ يمَاِن الِإ َأَساِس عَلَى َأْم ِ يعَة رِ َّ الش َأعْمَاِل َأَساِس عَلَى
ِ مَبْدَأ عَلَى هُْم الَّذِيَن َأّنَ ِإذَْن فَاعْلَمُوا � بِرّاً.« ذَلَِك ُ لَه فَحُِسَب بِاللهِ، ُ بْرَاهِيم ِإ
َسوَْف َ الله َأّنَ فَرََأى َسبََق ِإْذ َاَب، الْكِت ِإّنَ َّ ثُم ٨ فِعْلاً. َ بْرَاهِيم ِإ ُ َأبْنَاء هُْم يمَاِن الِإ
جَمِيُع تَتَبَارَكُ »فِيَك بِقَوْلِهِ: ً َسلَفا َ بْرَاهِيم ِإ َ بَشَّر يمَاِن، الِإ َأَساِس عَلَى الُأمَمَ ُ يُبَرِّر
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الْمُؤْمِِن. َ بْرَاهِيم ِإ مََع يُبَارَُكونَ يمَاِن الِإ ِ مَبْدَأ عَلَى هُْم الَّذِيَن ِإذَِن ٩ الُأمَِم«!
قَْد ُ ه َّ لَأن عْنَةِ، َّ الل َتحَْت هُْم فَِإّنَ يعَةِ، رِ َّ الش َأعْمَاِل ِ مَبْدَأ عَلَى الَّذِيَن جَمِيُع ا َأمَّ ١٠
َاِب كِت فِي مَْكتُوٌب َ هُو مَا بِكُّلِ الْعَمَِل عَلَى يَثْبُُت َ لا مَْن كُّلُ »مَلْعُوٌن ُكتَِب:
وَاِضحٌ، فَذَلَِك يعَةِ، رِ َّ الش بِفَْضِل ِ الله عِنْدَ رُ َّ يَتَبَر َ لا ً َأحَدا َأّنَ ا َأمَّ ١١ يعَةِ«! رِ َّ الش
عَلَى تَقُومُ َ لا َ يعَة رِ َّ الش وَلـَِكّنَ �� َيحْيَا.« يمَاِن فَبِالِإ يمَاِن بِالِإ رَ َّ تَبَر »مَْن لَأّنَ
رَنَا حَرَّ الْمَِسيَح ِإّنَ �� بِهَا.« َيحْيَا الوََصايَا، ِ بِهَذِه عَمَِل »مَْن بَْل يمَاِن، الِإ مَبْدَأ
»مَلْعُوٌن ُكتَِب: قَْد ُ ه َّ لَأن ا، َّ عَن ً عِوَضا ً لَعْنَة َ َصار ِإْذ يعَةِ، رِ َّ الش ِ لَعْنَة مِْن بِالْفِدَاءِ
الْمَِسيِح فِي الُأمَِم ِإلَى َ بْرَاهِيم ِإ ُ بَرَكَة تَِصَل لـِكَْي ١٤ َخشَبَةٍ«، عَلَى عُلَِّق مَْن كُّلُ
بِمَنْطِِق الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ١٥ الْمَوْعُودَ. وَح ُّ الر يمَاِن الِإ يِق َطرِ عَْن فَنَنَاَل يَسُوعَ،
عَلَيْهِ. ِيدُ يَز َأْو ِ ُلْغِيه ي َأحَدَ َ لا ِإنْسَاٌن، ُ ه ُّ يُقِر الَّذِي الْعَْهدُ ى َّ َحت ُ ه َّ ِإن َأقُوُل الْبَشَرِ
ُ يُِشير ُ ه َّ كََأن »وَلِلَأنْسَاِل« يَقُوُل َ وَلا وَنَْسلِهِ، َ بْرَاهِيم لِإ الْوُعُودُ وُّجِهَِت وَقَْد ١٦
فَمَا ١٧ الْمَِسيَح. يَعْنِي »وَلِنَْسلَِك«، يَقُوُل ِإْذ وَاِحدٍ، ِإلَى ُ يُِشير بَْل يَن، َكثِيرِ ِإلَى
جَاءَْت َّتِي ال ُ يعَة رِ َّ الش ُ تَنْقُُضه َ لا ُ الله ُ ه َّ َأقَر َأْن َسبََق ً عَْهدا ِإّنَ هَذَا: َ هُو ُ َأقُولُه
عَلَى ُّ يَتِم ِيرَاُث الْم كَانَ فَلَوْ ١٨ الْوَعْدَ. ُلْغِي ت هَا وَكََأّنَ َسنَةً، َثِينَ وَثَلا ٍ مِئَة بَِع بَِأْر ُ بَعْدَه
َأنْعَمَ بِالْوَعْدِ، اللهَ، َأّنَ َ غَيْر بِالْوَعْدِ. بَعْدُ ً مُتَعَلِّقا الَأْمرُ كَانَ لَمَا يعَةِ، رِ َّ الش ِ مَبْدَأ
ً ِإْظهَارا ُأِضيفَْت فَقَْط هَا ِإّنَ ِإذَْن؟ ُ يعَة رِ َّ الش فَلِمَاذَا ١٩ بْرَاهِيمَ. ِإ عَلَى ِيرَاِث بِالْم
ٍ َئِكَة بِمَلا رُتِّبَْت وَقَْد الْوَعْدُ، ُ لَه قُطـِـَع الَّذِي ْسُل« َّ »الن َ َيجِيء َأْن ِإلَى لِلْمَعَاصِي،
لُزُومَ َ فَلا وَاِحدٍ، جَانٍِب مِْن الْوَعْدُ ُ يَْصدُر عِنْدَمَا وَلـِكْن، ٢٠ وَِسيٍط. يَدِ وَعَلَى
اللهِ؟ وُعُودَ ُ يعَة رِ َّ الش تُنَاقُِض فَهَْل ٢١ وَحْدَهُ. ُ الله َ هُو هُنَا وَالْوَاعِدُ لِوَِسيٍط.
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ِ مَبْدَأ عَلَى ِ بِاْلحَقِيقَة ُّ الْبِر لَكَانَ ُتحْيِيَ، َأْن ٌ قَادِرَة ٌ يعَة شَرِ ُأْعطِيَْت فَلَوْ حَاَشا!
الْوَعْدَ، ِإّنَ ى َّ َحت اْلخَطِيئَةِ، َتحَْت َمِيَع اْلج حَبََس َاَب الْكِت وَلـَِكّنَ ٢٢ يعَةِ. رِ َّ الش
َمجِيءِ فَقَبَْل ٢٣ يُؤْمِنُونَ. ذِيَن َّ لِل يُوهَُب الْمَِسيِح، بِيَسُوعَ يمَاِن الِإ َأَساِس عَلَى
كَانَ الَّذِي يمَانُ الِإ يُعْلََن َأْن ِإلَى يَن ُمحْتََجزِ يعَةِ، رِ َّ الش ِحرَاَسةِ َتحَْت َّا كُن يمَاِن، الِإ
لـِكَْي الْمَِسيِح، َمجِيءِ ى َّ َحت مُؤَدِّبُنَا ِهيَ ُ يعَة رِ َّ الش كَانَِت ِإذَْن، ٢٤ مُنْتَظَراً. ُ َنُه ِإعْلا
ِ ُسلْطَة مِْن ْرنَا َّ َتحَر يمَانُ، الِإ َ جَاء بَعْدَمَا وَلـَِكْن ٢٥ يمَاِن. الِإ َأَساِس عَلَى رَ َّ نُبَر
جَمِيَع َّكُْم، لَأن ٢٧ يَسُوعَ. بِالْمَِسيِح يمَاِن بِالِإ ِ الله ُ َأبْنَاء ً جَمِيعا َّكُْم فَِإن ٢٦ الْمُؤَدِِّب.
يَهُودِّيٍ بَيْنَ الآنَ بَعْدَ َفَرَْق لا ٢٨ الْمَِسيَح. ُ لَبِْستُم قَْد الْمَِسيِح، فِي ْ ْدتُم تَعَمَّ الَّذِيَن
يَسُوعَ. الْمَِسيِح فِي وَاِحدٌ ً جَمِيعا َّكُْم لَأن وَُأنْثَى، ذَكَرٍ َأْو وَحُرٍّ، عَبْدٍ َأْو ، يُونَانِيٍّ وَ

وَارِثُونَ. الْوَعْدِ وََحسََب َ بْرَاهِيم ِإ نَْسُل ِإذَْن ْ فََأنْتُم لِلْمَِسيِح، ْ ُكنْتُم فَِإذَا ٢٩

٤
فَرٍْق، َأّيُ الْعَبْدِ وَبَيْنَ ُ بَيْنَه فَلَيَْس قَاصِراً، يُث الْوَرِ مَادَامَ ً َأيْضا َأقُوُل ١
َأْن ِإلَى ِ وَالْوُكَلاَء لِلَأْوِصيَاءِ ً خَاِضعا يَبْقَى بَْل ٢ كُلِّهِ، الِإْرِث َصاِحُب ُ ه َّ َأن مََع
يَن، قَاصِرِ َّا كُن فَِإْذ َأيْضاً: َنحُْن حَالُنَا ِ وَهذِه ٣ َأبُوهُ. دَهَا حَّدَ َّتِي ال ُ الْفَتْرَة تَنْقَضِيَ
ابْنَهُ، ُ الله َأْرَسَل مَاِن، َّ الز تَمَامُ َ جَاء ا َّ لَم وَلـَِكْن ٤ الْعَالَِم. ِمَبَادِىءِ ل ً عَبِيدا َّا كُن
َاِضعِينَ اْلخ ُأولئَِك بِالْفِدَاءِ َ لِيَُحرِّر ٥ يعَةِ، رِ َّ لِلش ً خَاِضعا وَكَانَ اْمرََأةٍ مِِن َ وُلِد وَقَْد
ِإلَى ُ الله َأْرَسَل لَهُ، ٌ َأبْنَاء كُْم َّ َأن وَبِمَا ٦ اللهِ. َأبْنَاءِ مَقَامَ ً جَمِيعا فَنَنَاَل يعَةِ، رِ َّ لِلش
الآنَ، بَعْدَ ً عَبْدا لَْسَت َأنَْت ِإذَْن، � يَاَأبَانَا.« »َأبَا، مُنَادِياً: ابْنِهِ، رُوَح ِنَا ب قُلُو
ا َّ لَم وَلـَِكْن، ٨ َأيْضاً. ً يثا وَرِ ُ الله َجعَلََك فَقَْد ابْناً، وَمَادُْمَت ابٌْن. َأنَْت بَْل
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الآنَ ا َأمَّ ٩ ةِ. َّ الْعُبُودِي حَاِل فِي ْ ُكنْتُم اللهَ، تَعْرِفُونَ َ لا اْلحـِينِ ذَلَِك فِي ْ ُكنْتُم
تِلَْك ِإلَى ً َأيْضا ونَ تَرْتَّدُ فََكيَْف اللهُ، عَرَفَكُمُ بِالَأْحرَى بَْل اللهَ، ُ عَرَفْتُم وَقَْد
جَدِيدٍ؟ مِْن لَهَا ةِ َّ الْعُبُودِي ِإلَى ُجوِع ُّ الر فِي تَرْغَبُونَ َّتِي ال ِ الْفَقِيرَة ِ الْعَاِجزَة الْمَبَادِِئ
َأُكونَ َأْن َ َخْشيَة عَلَيْكُْم، َأخَاُف ١١ وَِسنِينَ! وَمَوَاسِمَ وََأشْهُرٍ اٍم َّ بَِأي َتحْتَفِلُونَ ١٠
تَكُونُوا َأْن الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ُأنَاِشدُكُْم ١٢ جَْدوَى. َ بِلا ـِكُْم َأجْل مِْن تَعِبُْت قَْد
ٍ عِلَّة فِي نِي َّ َأن تَعْرِفُونَ بَْل ١٣ بِشَْيءٍ، تَْظلِمُونِي لَْم ْ َأنْتُم ًمِثْلـُكُْم. َأيْضا َأنَا لَأنِّي مِثْلِي،
ً بَة َتجْرِ كَانَْت َجسَدِي فِي َّتِي ال َ الْعِلَّة َأّنَ وَمََع ١٤ الَأْمرِ؛ َل َأّوَ بَشَّرْتُكُْم بِاْلجَسَدِ
مَلاَكٌ كََأنِّي قَبِلْتُمُونِي بَْل بِسَبَبِهَا، مِنِّي تَنْفُرُوا وَلَْم َتحْتَقِرُونِي لَْم كُْم َّ فَِإن لـَكُْم،
كُْم َّ َأن لـَكُْم َأشْهَدُ فَِإنِّي فَرَحُكُْم؟ فََأيَْن ١٥ يَسُوعُ. الْمَِسيُح كََأنِّي َأْو اللهِ، عِنْدِ مِْن
صِرُْت فَهَْل ١٦ مُمْكِناً! ذَلَِك كَانَ لَوْ لِي، وَتُقَّدِمُونَهَا عُيُونَكُْم َستَْقلَعُونَ ْ ُكنْتُم
مِْن يُْظهِرُونَ )الْمُعَلِّمِينَ( ُأولئَِك ِإّنَ ١٧ بِاْلحَّقِ؟ مْتُكُْم َّ كَل لَأنِّي لـَكُْم ً عَدُّوا الآنَ
لـِكَْي ١٨ ا، َّ عَن عَْزلـِكُْم فِي يَرْغَبُونَ هُْم بَْل َصادِقَةٍ، ُ غَيْر هَا وَلـَِكنَّ حَمَاَسةً، َنحْوِكُْم
فَقَْط وَلَيَْس ِحينٍ، كُّلَ َحّقٌ، َ هُو مَا فِي َمَاَسةِ اْلح ُ ِإْظهَار جَميٌِل لَهُْم. سُوا تَتَحَمَّ
ُأْخرَى ً ة مَّرَ بِكُْم ُض َأتَمَّخَ الَّذِيَن يَاَأْطفَالِي ١٩ عِنْدَكُْم. ً حَاضِرا َأُكونُ ِحينَ
ً حَاضِرا الآنَ َأُكونُ لَوْ َأوَدُّ وَكَْم ٢٠ الْمَِسيِح. ُ ُصورَة فِيكُْم َل تَتَشَّكَ َأْن ِإلَى
لِي، قُولُوا ٢١ َأْمرِكُْم. فِي ٌ مُتَحَيِّر لَأنِّي اللْهجَةِ، ِ هذِه بِغَيْرِ فَُأخَاطِبَكُْم عِنْدَكُْم،
فِي َ جَاء مَا تَْسمَعُونَ ْ َألَْستُم يعَةِ، رِ َّ لِلش ِ ة َّ الْعُبُودِي ِإلَى ُجوِع ُّ الر فِي تَرْغَبُونَ يَامَْن
يَةِ، َارِ اْلج مَِن َأحَدُهُمَا ابْنَاِن: ُ لَه كَانَ َ بْرَاهِيم ِإ َأّنَ ُكتَِب قَْد ُ ه َّ فَِإن ٢٢ يعَةِ؟ رِ َّ الش
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ا وََأمَّ اْلجَسَدِ. َحسََب َ وُلِد فَقَْد يَةِ، َارِ اْلج ابُْن ا َأمَّ ٢٣ ةِ. َّ اْلحُر الْمَرَْأةِ مَِن ُ وَالآخَر
الْمَرَْأتَاِن فَهَاتَاِن . رَْمزِّيٌ مَعْنىً لَهَا ُ اْلحَقِيقَة ِ وَهذِه ٢٤ لِلْوَعْدِ. ً فَِإتْمَاما ةِ، َّ اْلحُر ابُْن
فِي ُ َتحْتَه الْمَوْلُودِيَن َيجْعَُل ِسينَاءَ، َجبَُل ُ مَْصدَرُه ُل الَأّوَ عَْهدَيِْن: ِإلَى تَرْمَُزاِن
فِي ِسينَاءَ، َجبَِل عَلَى تُْطلَُق َ هَاجَر ُ وَلَْفظَة ٢٥ هَاجَرُ. ُ وَرَْمُزه ةِ، َّ الْعُبُودِي حَاِل
انِي، َّ الث ا َأمَّ ٢٦ ةِ. َّ الْعُبُودِي فِي بَنِيهَا مََع هَا فَِإّنَ ةَ، َّ َالِي اْلح َ ُأورَُشلِيم ُمَثُِّل وَت الْعَرَِب، بِلاَدِ
ُكتَِب: قَْد ُ ه َّ فَِإن ٢٧ نَا. ُأمُّ ِهيَ َّتِي ال َ ة َّ ي مَاوِ الّسَ َ ُأورَُشلِيم ُمَثُِّل ت َّتِي ال ُ ة َّ اْلحُر ُ فَرَْمُزه
ُض، َمَّخَ تَت َ لا َّتِي ال تُهَا َّ َأي َصوْتِِك بَِأعْلَى اهْتِفِي َلِدُ، ت َ لا َّتِي ال ُ الْعَاقِر تُهَا َّ َأي »افْرَِحي
هَا َأّيُ َأنْتُمْ، ا وََأمَّ ٢٨ زَْوٌج«! لَهَا َّتِي ال َأْولاَدِ مِْن ً عَدَدا ُ َأْكثَر ِ الْمَْهُجورَة َ َأْولاَد لَأّنَ
الْمَاضِي فِي كَانَ َكمَا وَلـَِكْن، ٢٩ ِإْسحَاَق. مِثَاِل عَلَى الْوَعْدِ، ُ فََأْولاَد الِإْخوَةُ،
َيحْدُُث ً َأيْضا فَكَذَلَِك وِح، ُّ الر ِبحَسَِب الْمَوْلُودَ يَْضطَهِدُ اْلجَسَدِ ِبحَسَِب الْمَوْلُودُ
َ لا ِ يَة َارِ اْلج ابَْن لَأّنَ وَابْنَهَا، َ يَة َارِ اْلج »اْطرُدِ َاُب؟ الْكِت يَقُوُل مَاذَا مَا َّ ِإن ٣٠ الآنَ.
بَْل يَةِ، َارِ اْلج َ َأْولاَد لَْسنَا َنحُْن الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ِإذَْن، ٣١ ةِ«! َّ اْلحُر ابِْن مََع يَرُِث

ةِ. َّ اْلحُر ُ َأْولاَد
٥

َتَعُودُوا وَلا ِإذَْن، فَاثْبُتُوا ةِ. َّ ي ِّ اْلحُر َسبِيِل فِي وََأْطلَقَنَا رَنَا حَرَّ قَْد الْمَِسيَح ِإّنَ ١
ُ يَنْفَعُكُم َ لا ُختِنْتُمْ، ِإْن لـَكُْم: َأقُوُل بُولُُس َأنَا هَا ٢ ةِ. َّ الْعُبُودِي ِنِيرِ ب ِبَاِك الاْرت ِإلَى
ِ يعَة رِ َّ بِالش يَعْمََل َأْن ٌ مُلْتَزِم ُ ه َّ بَِأن َمخْتُوٍن لِكُّلِ ُأْخرَى ً ة مَّرَ وََأشْهَدُ ٣ َشيْئاً. الْمَِسيُح
ْ وََسقَْطتُم الْمَِسيَح ُ حُرِْمتُم قَْد يعَةِ، رِ َّ الش يِق َطرِ عَْن َ ير بْرِ َّ الت ِيدُونَ تُر يَامَْن ٤ كُلِّهَا.
ُ يُنْتِجُه الَّذِي َ جَاء َّ الر ُ نَنْتَظِر يمَاِن، الِإ َأَساِس وَعَلَى وِح ُّ بِالر نَا، َّ فَِإن ٥ النِّعْمَةِ! مَِن
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يمَاِن لِلِإ بَْل اْلخِتَاِن، لِعَدَِم َ وَلا لِْلخِتَاِن نَْفَع َ لا يَسُوعَ، الْمَِسيِح فَفِي ٦ . ُّ الْبِر
تُْذعِنُوا َ لا ى َّ َحت َأعَاقَكُْم فَمَْن َجيِّداً، ً يا جَْر َتجْرُونَ ْ ُكنْتُم ٧ ةِ. َّ بِالْمََحب الْعَامِِل
ُ تُخَمِّر ً َصغِيرَة ً خَمِيرَة ِإّنَ ٩ دَعَاكُْم! الَّذِي مَِن لَيَْس ْضلِيُل َّ الت هَذَا ٨ لِْلحَّقِ؟
وَكُّلُ ًآخَرَ. رَْأيا تَعْتَنِقُوا لَْن كُْم َّ َأن ّبِ َّ الر فِي بِكُْم ً ثِقَة لِي وَلـَِكّنَ ١٠ هُ. َّ كُل الْعَِجينَ
هَا َأّيُ َأنَا، ا وََأمَّ ١١ كَانَ. مَْن ً ِنا كَائ ذَلَِك، عِقَاَب َسيَلْقَى بَيْنَكُْم َ َلَة الْبَلْب ُ يُثِير مَْن
الاْضطِهَادَ؟ َألْقَى مَازِلُْت فَلِمَاذَا اْلخِتَاِن، ِإلَى َأْدعُو مَازِلُْت نِي َّ َأن َّ َصح فَلَوْ الِإْخوَةُ،
َ َلَة الْبَلْب يُثِيرُونَ الَّذِيَن لَيَْت ١٢ زَالَْت! قَْد لِيِب الّصَ فِي َّتِي ال ُ الْعَثْرَة لَكَانَِت ِإذَْن
وَلـَِكْن الِإْخوَةُ؛ هَا َأّيُ دُعِيتُمْ، قَْد ةِ َّ ي ِّ اْلحُر ِإلَى مَا َّ فَِإن ١٣ َأنْفُسَهُْم! يَبْتُرُونَ بَيْنَكُْم
فِي ً عَبِيدا ُكونُوا ةِ َّ بِالْمََحب بَْل اْلجَسَدِ، لِإْرَضاءِ ً يعَة ذَرِ ةِ َّ ي ِّ اْلحُر مَِن خِذُوا تَّتَ َ لا
»َأْن وَاِحدَةٍ: ةٍ َّ وَِصي فِي ُّ تَتِم هَا َّ كُل َ يعَة رِ َّ الش فَِإّنَ ١٤ الآخَرَ. ُ َأحَدِكُم ِ ِخْدمَة
بَعْضاً، بَعُْضكُْم وَتَْفتَرُِسونَ تَْنهَشُونَ ْ ُكنْتُم فَِإذَا �� َكنَْفِسَك.« يبََك قَرِ ُتحِّبَ
وَعِنْدَئِذٍ وِح. ُّ الر فِي اْسلـُكُوا َأقُوُل: مَا َّ ِإن ١٦ الآخَرَ! ُ َأحَدُكُم َ يُْفنِي َأْن فَاحْذَرُوا
وُح ُّ وَالر وِح، ُّ الر بِعَْكِس يَْشتَِهي اْلجَسَدَ فَِإّنَ ١٧ َأبَداً. اْلجَسَدِ َ شَْهوَة َمِّمُونَ ُت ت َ لا
تَرْغَبُونَ مَا َتَْفعَلُونَ لا كُْم َّ ِإن ى َّ َحت َ الآخَر َأحَدُهُمَا ُ يُقَاوِم وَهَذَاِن اْلجَسَدِ؛ بِعَْكِس
ةِ َّ الْعُبُودِي حَاِل فِي ْ فَلَْستُم وِح، ُّ الر ِ لِقِيَادَة خَاِضعِينَ ْ ُكنْتُم ِإذَا وَلـَِكْن ١٨ فِيهِ.
عَارَةُ، وَالدَّ ُ جَاَسة َّ وَالن الزِّنَى وَِهيَ: فَظَاهِرَةٌ، اْلجَسَدِ َأعْمَاُل ا َأمَّ ١٩ يعَةِ. رِ َّ لِلش
ُب ُّ َحز َّ وَالت وَالْغََضُب، ُ وَالْغَيْرَة وَالنِّزَاعُ ُ وَالْعَدَاوَة وَالّسِْحرُ، الَأْصنَاِم ُ وَعِبَادَة ٢٠
ظَرِ َّ وَبِالن هذِهِ. ُ يُْشبِه وَمَا ْبَدَةُ، وَالْعَر ُ كْر وَالّسُ وَاْلحَسَدُ ٢١ ُب، عَّصُ َّ وَالت وَالانْقِسَامُ
لَْن ِ هذِه مِثَْل يَْفعَلُونَ الَّذِيَن ِإّنَ َأيْضاً، ُلُْت ق َأْن َسبََق َكمَا الآنَ، لـَكُْم َأقُوُل ِإلَْيهَا،
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وَُطوُل لامُ، وَالّسَ وَالْفَرَُح ُ ة َّ الْمََحب فَهُوَ: وِح ُّ الر ُ ثَمَر ا وََأمَّ ٢٢ اللهِ! مَلـَكُوَت يَرِثُوا
مِْن وَلَيَْس ْفِس. َّ الن وََضبُْط ُ وَالْوَدَاعَة ٢٣ ُ وَالَأمَانَة لاَُح، وَالّصَ ْطُف ُّ وَالل الْبَاِل
قَْد لِلْمَِسيِح، ً ة خَاّصَ َصارُوا الَّذِيَن وَلـَِكّنَ ٢٤ الْفََضائِِل. ِ هذِه مِثَْل يَمْنَُع قَانُوٍن
ً َأيْضا فَلْنَْسلُْك وِح، ُّ بِالر َنحْيَا َّا كُن ِإذَا ٢٥ هَوَاِت. َّ وَالش الَأهْوَاءِ مََع اْلجَسَدَ َصلَبُوا
وََيحْسُدُ بَعْضاً، بَعُْضنَا ُّ يَْستَفِز الْبَاطِِل، الْمَجْدِ ِإلَى َطاِمحـِينَ نَكُْن َ لا ٢٦ وِح. ُّ بِالر

الآخَرَ! َأحَدُنَا
٦

ُ َأنْتُم ُ َأْصلُِحوه هَذَا َمِثُْل ف مَا ٍ َخطَأ فِي َأحَدُكُْم َسقََط ِإْن الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ١
لِيَْحمِِل ٢ َأيْضاً. َب َّ ُتجَر َ لِئَلا لِنَْفِسَك َأنَْت وَاحْذَْر وَدَاعَةٍ. بِرُوِح وِحيِّينَ ُّ الر
َأحَدٌ َظّنَ فَِإْن ٣ الْمَِسيِح. َ يعَة شَرِ َمِّمُونَ ُت ت وَهَكَذَا الآخَرِ، َأثْقَاَل مِنْكُْم الْوَاِحدُ
كُّلُ فَلْيَْمتَِحْن ٤ نَْفسَهُ. َيخْدَعُ مَا َّ فَِإن شَْيءَ، َ لا الْوَاقـِـِع فِي َ وَهُو شَْيءٌ، ُ ه َّ َأن
بِمَا َ لا ُ وَحْدَه ُ ه َيخُّصُ بِمَا َ يَْفتَِخر َأْن ُ لَه يَكُونُ وَعِنْدَئِذٍ ، َاّصَ اْلخ ُ عَمَلَه وَاِحدٍ
الَّذِي لِيُشَارِِك ٦ . َاّصَ اْلخ ُ ِحمْلَه َسيَْحمُِل وَاِحدٍ كُّلَ فَِإّنَ ٥ غَيْرَهُ. َيخُّصُ
يُْستَهْزَُأ َ لا َ الله ِإّنَ تَْنخَدِعُوا: لا ٧ اْلخـَيْرَاِت. جَمِيِع فِي يُعَلِّمُهَا، مَْن َ الْكَلِمَة مُ َّ يَتَعَل
ِلجَسَدِهِ، يَزْرَعُ مَْن فَِإّنَ ٨ َأيْضاً. َيحُْصدُ ُ اه َّ ي فَِإ الِإنْسَانُ، ُ يَزْرَعُه مَا فَكُّلُ بِهِ.
ةً. َّ َأبَدِي ً َحيَاة َيحُْصدُ وِح ُّ الر َمَِن ف وِح، ُّ لِلر يَزْرَعُ وَمَْن فَسَاداً. َيحُْصدُ اْلجَسَدِ َمَِن ف
َ لا َّا كُن ِإْن َسنَْحُصدُ، الَأوَانُ، حَانَ مَتَى نَا، َّ لَأن ٩ اْلخـَيْرِ، عَمَِل فِي نَْفشَْل َ فَلا
ً وَُخُصوصا لِْلجَمِيِع، َ اْلخـَيْر فَلْنَعْمَِل ِإذَْن، ُ الْفُرَْصة لَنَا فَمَادَامَْت ١٠ نَتَرَاخَى.
ِيَدِي: ب هُنَا ِإلَيْكُْم َكتَبُْت قَْد َكبِيرَةٍ حُرُوٍف ةِ َّ بَِأي انْظُرُوا ١١ يمَاِن. الِإ لَأهِْل
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َأْن يُرِْغمُونَكُْم ُأولئَِك َحسٍَن، بِمَْظهَرٍ اْلجَسَدِ فِي يَْظهَرُوا َأْن ِيدُونَ يُر الَّذِيَن ِإّنَ ١٢
ُأولَئَِك ى َّ فَحَت ١٣ الْمَِسيِح. َصلِيِب بِسَبَِب الاْضطِهَادَ َلْقَوْا ي َ لِئَلا فَقَْط ُتخْتَنُوا،
ُتخْتَنُوا َأْن لـَكُْم ِيدُونَ يُر بَْل يعَةِ، رِ َّ بِالش يَعْمَلُونَ َ لا َأنْفُسُهُْم، هُْم ُيخْتَنُونَ، الَّذِيَن
يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر بَِصلِيِب َّ ِإلا َ َأفْتَِخر َأْن لِي َاَشا فَح َأنَا ا َأمَّ ١٤ ِبجَسَدِكُْم. لِيَْفتَِخرُوا
ِ بِالنِّْسبَة َأْصبَْحُت وََأنَا باً، مَْصلُو لِي ِ بِالنِّْسبَة ُ الْعَالَم َأْصبََح ِ بِه الَّذِي الْمَِسيِح،
)الْمُهِّمُ مَا َّ وَِإن بِشَْيءٍ، اْلخِتَاِن ُ عَدَم َ وَلا بِشَْيءٍ، اْلخِتَانُ فَلَيَْس ١٥ باً. مَْصلُو ُ لَه
الـِِكينَ الّسَ جَمِيِع عَلَى ُ ْحمَة َّ وَالر ُ لاَم فَالّسَ ١٦ جَدِيدَةً. ً خَلِيقَة الِإنْسَانُ( َ يَِصير َأْن
فِيمَا الْمَتَاعَِب َأحَدٌ لِي يُسَبِّْب َ لا ١٧ اللهِ. ِيَل ِإسْرَائ وَعَلَى الْمَبْدَأِ، لِهَذَا ً وَفْقا
هَا َأّيُ رُوِحكُْم، مََع لِتَكُْن ١٨ يَسُوعَ. ّبِ َّ الر ِسمَاِت َجسَدِي فِي َأْحمُِل فَِإنِّي بَعْدُ،

آمِين! الْمَِسيِح. يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر ُ نِعْمَة الِإْخوَةُ،
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