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؟  وي الهؤكذ إى العالقة الشخصٍة وع هللا أهن بها ال َقاس وي الذخول ٌف وباحثات عقائذَة

        ( عي هللا  الغٍر قابلة للشك )  َكتب الرسول بولس هًا للهؤوًٍي عي خبرته الشخصٍة

قذ بذأوا َؤوًوى ، و هو َلووهن ألٌهن  (4: 5اٌظر  .  بل هو َستخذوها ٌف تذعٍن وًاقشاته )

                 .  بشًء وختلف عي اإلٌجٍل الزي سلهه لهن وها كاى له ٌتائج رهٍبة وؤثرة علٍهن

 . ( 6 -4:  7 اقرأ ) 

قذ ال تكوى لًا ٌفس وشكالت الغالغٍٍي لكًًا وازلًا ٌحتاج أى ٌكوى واضحٍي بخصوص 

هكي ٌحي أَضاً وي تفادي هزه حتى ٌت   ،  القضاَا األساسٍة لإلٌجٍل و كٍف ٌحذد الخعأ

 . الًتائج

، و وتى كتبت  ال َتفق الباحثوى على أي الكًائس ٌف غالغٍة التً كًب لها بولس الرسول

هزه الرسالة، لكي وي الهحتهل أى هزة الكًائس هً تلك التً كاٌت ووجودة ٌف بٍسٍذَة و 

 بولس الرسول التبشٍرَة األولى.أٌعاكٍة و إَقوٌٍة و لسترة و دربة و التً تأسست أثًاء رحلة 

. و لعلها قذ كتبتقبل وجهع أورشلٍن بفترة  (36،  35اقرأ هزه األحذاث ٌف أع ٌف وقت الحق )

 . ( و الزي تًاول وشكلة وهاثلة لتلك التً َتًاولها الرسول بولس هًا 37 أع وجٍسة )
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، لزا ابذأ بقراءة سرَعة  الهذف وي هزه السلسلة هو فهن األفكار الرئٍسٍة لهزه الرسالة إى

، إر َهكًك أى تعود و تبحث ٌف الًقاط  . ال تقلق إرا لن تستعع فهن كل وا فٍها للرسالة ككل

 . الصعبة فٍها بعذ

كتب باختطار أي شًء تستطٍع أى تجذه َتعلق بالهشكالت التً كاى  و بًٍها أٌت تقرأ ، ا

 .  ، و كزلك ٌتائجها الرسول بولس َتًاولها ٌف كًائس غالطٍة

، و أى َكوى لذى الخذام الحكهة لتهٍٍس  ، كً وا ُتحفظ وي التعلٍن الهشَف كًٍستك ألجل ظل  

 . الخطأ و تعلٍن الحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

   

عظهن بإٌجٍل وختلف عي كاى وعارضو الرسول بولس َتحذوى سلطاٌه ٌف الوعظ و رلك بو

 . إٌجٍله

 ؟ وا الزي َقوله الرسول بولس ٌف هزَي األظحاحٍي عي الهوضع الزي تسلن ٌف رسالته

                    َبذو أى وعارضٍه كاٌوا َذعوى السلطاى الزي التالوٍز ٌف أورشلٍن لتعلٍههن  

 ؟ ( و كٍف رفض هزا االدعاء42: 51)لكي اٌظر أع

( َسجل الرسول بولس حادثة سببت ٌساعاً علًٍاً وع الرسول بطرس  45 - 55:  4 ٌف )  

. لهارا كاى رد فعل الرسول بولس  )ظفا( بخطوص أساس شركة الهسٍحٍٍي الٍهود و األون

 ً  ؟ للغاَة قوَا

 ؟ وا هو الهبذأ األساسً و الزي كاى ووضع خالف  

                        .  (42  : 4،  2  : 5اٌظر  ) إى جوهر بشارة الرسول بولس أى الهسٍح وات عي خطاَاٌا 

   . . خز وقتاً اآلى لتشكر هللا على رلك إٌه بالتأكٍذ أور َستحق الذفاع عًه
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. ٌقذم لك هًا أحذ  ، و حاول أى تكتب ولخصاً وختصراً لفقرات هزا األصحاح اغلق كتابك اآلى

. ال تقرأها  ( ا كًت ٌف حاجة إلى رلكإر الخعوط العرَضة الهقترحة لتساعذك ٌف هزا األور )

 ً إرا واجهت صعوبة ٌف تكوَي الخعوط العرَضة، اقرأ الخعوط الهزكورة أسفله و قارٌها  )  . أوال

 . ، حتى تستعٍع اإللهام بالهجادلة و تثبت ٌف رهًك( وع الهقعع الكتاٌب

لٍس بالهحافظة  : لقذ ٌالوا الروح القذس و ( اختبار الغالطٍٍي الشخطً 1 - 5 أعذاد ) 

 . على الًاووس بل إَهاٌهن بالسٍذ الهسٍح

: أٌه وي خالله ستًال كل األون  ، و ٌال الوعذ ( إبراهٍن أَضاً قذ تبرر باإَهاى 9 - 6 أعذاد ) 

 . ٌفس البركة

: لزلك  ( ال َوجذ شخض َهكًه أى َحافظ على الًاووس بطورة كاولة 52 -52 أعذاد ) 

. فالتبرَر هو بالرب َسوع  طرَق الًاووس ستقوده إلى الذًَوٌةفإى أي وحاولة للتبرر عي 

 . الزي افتذاٌا وي هزة الذًَوٌة بأى وضعها على ٌفسه

: لزا فالًاووس ال  ( إى وعذ هللا إلبراهٍن قذ تن قبل إعطاء الًاووس 58 - 51 أعذاد ) 

 . َهكًه أى َغٍر هزا الوعذ

ًا و تهزَبًا حتى َتحقق الوعذ ٌف السٍذ طى الًاووس لتقوَهعُ ( لقذ أ 41 - 59أعذاد ) 

 . الهسٍح

: لزلك  ( لقذ تبرر الهسٍحٍوى الغالطٍوى غي طرَق اإلَهاى بالهسٍح 49 - 46 أعذاد ) 

  . ، بذوى تهٍٍس بًٍهن فهن جهٍعاً ٌسل حقٍقً إلبراهٍن
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(  55  : 2 - 46:  3 ( وا الزي َقوله الرسول بولس ٌف ) 7:  2 إرى لست بعذ عبذاً بل ابًاً )

 ؟ عي ٌتائج هزه العالقة الجذَذة

             . ( عبارة عي لهحة شخطٍة عي عالقة بولس الرسول وع وؤوًً غالطٍة 42 - 8 : 2 )  

 ؟ وارا كاى اتجاه بولس الرسول تجاه هزه الكًائس

 ؟ كٍف تتضاد هزه االتجاهات وع اتجاهات و دوافع الهعلهٍي الكزبة  

 

 

   ً                                            ؟ ، وا الزي َفعله الرسول بولس بهزه الهجادلة و بترك التفاظٍل جاٌبا

 . ٌف عائلته( و اشكر هللا ألجل اوتٍازات كوٌك  55:  2 - 46:  3 )  أعذ قراءة
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 حٍاة َعٍشوا أى لٍساعذهن للغالطٍٍي بولس الرسول قذوها التً التشجٍعات هً وا  

 ؟ وقذسة

 ؟ ال أم بالروح َعٍشوى كاٌوا إرا وا َقرروا أى طٍٍيللغال َهكي كٍف

 الروح ٌف الحٍاة هزه ٌف لبعض بعضهن الغالطٍٍي وساعذة كٍفٍة عي َتحذث (  6 - 5:  6) 

 . القذس

        اآلخرَي؟ الهؤوًٍي بهساعذة والخاظة هًا تجذها التً الهبادئ هً وا
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. أخرى ورة بأكهلها الرسالة اقرأ  

 خظ اتباع على قادرا تكوى أى وَجب ، الرسالة هزه ٌف الكثٍر اٌجست قذ اآلى أٌت ها

. الرسالة فٍها قرأت ورة أول عي تفصٍل بأكثر الرسول بولس أفكار  

 أخعاء ارتكاب إلى الًاس فٍها َهٍل وعاصرة أوضاع أَة ٌف تفكر أى َهكًك هل

؟ الغالغٍوى َفعلها كاى التً لتلك وهاثلة  

؟ الًاووس وحفظ للختاى وهاثلة وعاصرة اتجاهات هًاك هل  

 ، الخعأ ٌف الهتورغٍي هؤالء تجاه ووقفًا َكوى أى َجب وارا الرسالة، هزه ضوء ٌف

؟ ( 42 - 8:  6 ) التعلٍن هزا وثل بتلقًٍهن أو( 9-1:3) زائف بتعلٍن سواء  

 ؟ تساعذك أى َهكًها والتً غالغٍة رسالة ٌف تجذها أى تستعٍع التً الهباديء هً وا

 

 


