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الرسالة الى اهل غلاذية.

 الرسول لا رسولبولشمن 

 الناس و لا من انسان بل

 رسول يسوع المسيح و الله الاب

الذى احياه عن الموتا 

و من جميع الاخوة الذين معى

 غلاذية.عندالى جميع بيع 

كان التفضل عليكم و السلام

 من الله ابينا و الرب 

يسوع المسيح الذى

بذل نفسه لاجل 

ذنوبنا من هذا

العالم السو الحاضر 

على قدر ارادة الله 

العذةابينا له 

فى عالم العوالم امين

… لمتعجب …اما 

عن الذى دعاكم

الى امتنان المسيح الى انجيل 

 ليس هو غيره الااناخر 

ان بعض ناس يخبلوكم

و يرومون ازالة

انجيل المسيح. و لكن 

ان نحن او ملك من السما 

يبشركم بخلاف ما 

 به فعليهاخبرناكم

اللعن. فكما قلنا 

 كذلك فلنقول. وايضا 

كلمن بشركم بخلاف 

ما حملتم عنا فعليه اللعن

فانا الان من استرضى اترا 

الله ام الناس ام هل 

 الناسةاطلب مرضا

homoloteleuton ما 

كنت للمسيح عبدا و انا اعلمكم

 ان شريعة البشرا التى اشرعها يا معشر اخوتى

رسله بولس الى اهل غلاطيه

 الّرسول لا رسولبولسمن  1:1

الناس و لا من انسان بل

رسول يسوع المسيح و الله الاب 

الدي احياُه عن الموتا 

و مں جميع الاخوه الذين معى 1:2

الى جميع بيع غلاطيه 

كان التفضل عليكم و السلم 1:3

مں الله ابينا و الرب 

الذي 1:4يسوع المسيح 

بذل نفسه لاجل

 مں هذاان يخلّصناذنوبنا 

العالم السو الحاضر

على قدر ارادة اللّه

العزهله  1:5ابينا 

ڡى عالم العوالم امن 

 َما اسرعاتعجباما بعد فانى  1:6

َما تتقلبون عن الذي دعاكم

الى امتنان المسيح الى انجيٍل

 ليس هو غيره الّاو 1:7اخٍر

اّن بعض ناس يخّبلونكم 

و يرومون ازاله

و لكن 1:8انجيل المسيح 

مں الّسما ان نحن او َملك 

يبشركم بخلاف َما

فعليه  به بشرناكم

فكما قلنا 1:9اللّعن 

 كذلك ايضى فلنقلف

كلمن بشركم بخلاف

َما حملتم عنا فعليه اللعن 

فانا الان مں استرضى اثرا 1:10

الله ام الناس ام هل 

 الناس أيم اللّهتاطلب مرضا

انى لو استرضيت بعد الناس َما

و انا اعلمكم 1:11كنت للمسيح عبًدا 
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