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  سالة رومةر
  

  المقدمة
 وآان یأمل أن ینال من آنيسة .آتب بولس هذه الرسالة تمهيًدا لذهابه إلى رومة وهو في طریقه إلى إسبانية

رومة عوًنا على متابعة سفره إلى إسبانية، آما آان ینوي عند وصوله إلى رومة أن یعلم المسيحيـين الذین فيها 
 فكتب هذه الرسالة الطویلة ليشرح لهم فيها اإلیمان المسيحي ومعانيه للحياة في .ي إیمانهمویشجعهم ویشارآهم ف

   .المسيح، فجاءت تعرب عن العقيدة المسيحية على أتمها
یفتتح بولس رسالته بتوجيه التحية والمدیح إلى آنيسة رومة على إیمانهم، ویذآر الفكرة األساسية في الرسالة 

 فالبشر آلهم في .ظهر آيف یبّرر اهللا اإلنسان باإلیمان وحده، أیهودّیا آان أم غير یهوديوهي أن بشارة یسوع ت
   . وهذا التبریر ال یكون إال من عند اهللا بـيسوع المسيح.حاجة إلى التبریر، ألنهم جميًعا تحت سلطان الخطيئة

بّرره اهللا باإلیمان، فيحيا في سالم ثم یصف بولس الحياة الجدیدة في المسيح، هذه الحياة التي ینعم بها آل من 
 ویتحدث بولس عن غایة شریعة اهللا وقوة روح اهللا .مع اهللا ویتحرر بالروح القدس من سلطان الخطيئة والموت

في حياة المؤمن، فيتصدى للمسألة الهامة وهي آيف ینسجم اليهود وغير اليهود مع تدبـير اهللا للبشر ویخلص إلى 
لمسيح هو جزء من تدبـير اهللا ليجعل نعمة اهللا في المسيح یسوع في متناول جميع البشر، القول إن رفض اليهود ل

 ویشرح بولس في آخر رسالته آيف یجب أن تكون .ومنهم اليهود الذین ال بّد لهم یوًما ما من اإلیمان بـيسوع
 ویتناول بولس بعض .الحياة المسيحية، وبخاصة من جهة المحبة التي یجب أن تربط جميع الناس بعضهم ببعض

المسائل آخدمة اهللا وواجب المسيحيـين تجاه الدولة وواجب بعضهم نحو البعض اآلخر، ویختم بتوجيه تحياته 
   .الخاصة ورفع آیات الحمد هللا

 مضمون الرسالة
 ) 17-1: 1 (.المقدمة والفكرة األساسية. 1
 ) 20: 3 إلى 18: 1 (.حاجة اإلنسان إلى الخالص. 2
 ) 25: 4 إلى 21: 3 (.ص اهللا البشرآيف یخل. 3
 ) 39: 8 إلى 1: 5 (.الحياة الجدیدة في المسيح. 4
 ) 36: 11 إلى 1: 9 (.اليهود في تدبـير اهللا. 5
 ) 13: 15 إلى 1: 12 (.السيرة المسيحية. 6
 )27: 16 إلى 14: 15 (.خاتمة وتحيات خاصة. 7
  

  تحّية
  ١الفصل 

ِد الَمسيِح َیسوَع، َدعاُه اُهللا ليكوَن ِمْن بوُلَس َعب١
التي سَبَق أْن وَعَد 2ختاَرُه لُيعِلَن ِبشاَرَتُه  َرسوًال، وا

في شْأِن 3ِبها على ألِسَنِة أنبـياِئِه في الُكُتِب الُمَقدََّسِة، 
وفي 4بِنِه الذي في الجَسِد جاَء ِمْن َنسِل داوَد،  ا

 اِهللا في الُقدَرِة ِبقياَمِتِه ِمْن بُن الرُّوِح الُقُدِس ثَبَت أنَُّه ا
الذي ِبه ِنلُت 5َبيِن األمواِت، َربُّنا َیسوُع الَمسيُح، 

سِمِه، فأدعو جميَع  النِّعمَة ألآوَن َرسوًال ِمْن أجِل ا
وأنُتم أیًضا ِمنُهم، 6اُألَمِم إلى اإلیماِن والطـاَعِة، 

يِع أحّباِء إلى جم7َدعاُآُم اُهللا ِلَتكونوا لَيسوَع الَمسيِح، 
عَليُكم : اِهللا في روَمَة، الَمدُعّویَن ليكونوا ِقدِّیسيَن

النِّعمُة والسَّالُم ِمَن اِهللا أبـينا وِمْن َربِّنا َیسوَع 
   .الَمسيِح

  رغبة بولس في زیارة مسيحّيــي رومة
َع الَمسيِح ألجِلُكم َقبَل ُآلِّ شيٍء أشُكُر إلهي بـَيسو8

واُهللا 9 .جميًعا، ألنَّ إیماَنُكم ذاَع خَبُرُه في العاَلِم ُآلِِّه
بِنِه َیشَهُد لي أنِّي  الذي أخُدُمُه ِبُروحي فُأبلُِّغ الِبشاَرَة با

وأسأُل اَهللا في َصلواتي أْن 10 .أذُآُرُآم ُآلَّ حين

ا ُمشتاٌق فأن11 .یَتيسََّر لي، ِبمشيئِتِه، أْن أجيَء إَليكم
َبْل 12أْن أراُآم ُألشاِرَآُكم في ِهَبٍة روِحيٍَّة ُتقوِّیُكم، 

لُيشجَِّع َبعُضنا َبعًضا، وأنا ِعنَدُآم، باإلیماِن الُمشَتَرِك 
   .َبيني وَبيَنُكم

وال ُأخفي عَليُكم، أیُّها اإلخوُة، أنِّي َعزْمُت مّراٍت 13
نَدُآم آما أثَمَر َعدیَدًة أْن أجيَء إَليُكم لُيثِمَر َعَملي ِع

 .ِعنَد ساِئِر اُألمِم، فكاَن ما َیمنُعني حتى اآلَن
فَعليَّ َدیٌن ِلجميِع النـاِس، ِمْن یونانّييَن وَغيِر 14

وِلهذا أرَغُب أْن 15 .یونانّييَن، وِمْن ُحكماَء وُجهـال
   .ُأبشَِّرُآم أیًضا، أنُتُم الذیَن في روَمَة

  قدرة البشارة
وأنا ال أسَتحي ِبإنجيِل الَمسيِح، فهو ُقدَرُة اِهللا 16

ِلخالِص ُآلِّ َمْن آَمَن، ِللَيهوديِّ أوًَّال ُثمَّ ِلليونانيِّ، 
من إیمان : ألنَّ فيه أعَلَن اُهللا آيَف ُیبرَُّر اإلنساُن17

البارُّ ِباإلیماِن «: إلى إیمان، آما جاَء في اآلیِة
   .»َیحيا

  غضب اهللا
فَغَضُب اِهللا ُمعَلٌن ِمَن السَّماِء على ُآفِر الَبَشِر 18

ألنَّ ما َیقِدُر 19وَشرِِّهم، َیحُجبوَن الحقَّ ِبَمفاِسِدِهم، 
الَبَشُر أْن َیعِرفوُه َعِن اِهللا، َجعَلُه اُهللا واِضًحا َجِلـّيا 
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َخِفـيَُّة، فُمنُذ خَلَق اُهللا العاَلَم، وِصفاُت اِهللا ال20 .لُهم
أي ُقدَرُتُه األزِلـيَُّة وُألوِهيَُّتُه، واِضَحٌة َجِلـيٌَّة ُتدِرُآها 

َعَرفوا 21 . فال ُعذَر لُهم، إًذا.الُعقوُل في َمخلوقاِتِه
اَهللا، فما َمجَّدوُه وال شَكروُه آِإلٍه، َبْل زاَغت ُعقوُلُهم 

ُهم ُحكماُء، َزَعموا أن22َّ .وَمأل الظَّالُم ُقلوَبُهم الَغبـيََّة
سَتْبَدلوا ِبَمجِد اِهللا الخاِلِد ُصَوًرا  وا23فصاروا َحمقى 

على شاِآَلِة اإلنساِن الفاني والطُّيوِر والدَّواِب 
  .والزَّّحافاِت

لذِلَك أسَلَمُهُم اُهللا ِبَشَهواِت ُقلوِبِهم إلى الُفجوِر 24
َن الحقِّ تََّخذوا الباِطَل َبَدًال ِم ا25 .ُیهينوَن ِبه أجساَدُهم

اإلَلهيِّ وَعَبدوا الَمخلوَق وَخَدموُه ِمْن ُدوِن الخاِلِق، 
وِلهذا أسَلَمُهُم اُهللا إلى 26 .َتباَرَك إلى األبِد آمين
سَتْبَدَلْت ِنساُؤُهم بالِوصاِل  الشََّهواِت الدَّنيَئِة، فا

وآذِلَك تَرَك 27الَطبـيعيِّ الِوصاَل َغيَر الطَّبـيعيِّ، 
صاَل الطَّبـيعيَّ ِللنساِء والَتَهَب َبعُضُهم الرِّجاُل الِو

 وفَعَل الرِّجاُل الَفْحشاَء ِبالرِّجاِل ونالوا .َشهَوًة ِلَبعض
  .في أنُفِسِهِم الَجزاَء العاِدَل ِلَضالِلِهم

وألنَُّهم َرَفضوا أْن َیحَتِفظوا ِبَمعِرَفِة اِهللا، أسَلَمُهُم 28
 . إلى ُآلِّ َعَمل شاِئناُهللا إلى فساِد ُعقوِلِهم َیقوُدُهم

مَتألوا بأنواِع اإلثِم والشَّرِّ والَطَمِع والَفساِد،  وا29
َففاَضت ُنفوُسُهم َحَسًدا وَقْتًال وِخصاًما وَمْكًرا 

ُهْم َثرثاروَن َنّماموَن، أعداُء اِهللا، 30 .وَفساًدا
َشتـاموَن ُمَتكبِّروَن ُمَتَعْجِرفوَن، َیخُلقوَن الشَّرَّ 

ُهم ِبال َفهٍم وال َوفاٍء وال 31 .َن ِلواِلدیِهمویَتنكَّرو
ومَع أنَُّهم َیعِرفوَن أنَّ اَهللا حَكَم 32َحنان وال َرحَمٍة، 

بالموِت على َمْن َیعَمُل ِمثَل هِذِه األعماِل، َفُهم ال 
َیمَتِنعوَن َعْن َعَمِلها، َبْل َیرَضوَن َعِن الذیَن 

  .َیعَملوَنها

  دینونة اهللا
  ٢الفصل 

لذِلَك ال ُعْذَر لَك أّیا ُآنَت، یا َمْن َیدیُن اآلَخریَن ١
 .وَیعَمُل أعماَلُهم، ألنََّك حيَن َتدیُنُهم َتدیُن َنفَسَك

وَنحُن َنعَلُم أنَّ اَهللا َیدیُن ِبالعدِل َمْن َیعَمُل ِمثَل هِذِه 2
 وَیفعُل وأنَت، یا َمْن َیدیُن الذیَن َیعَملوَنها3 .األعماِل

أم إنََّك 4ِمثَلُهم، أَتُظنُّ أنََّك َتنجو ِمْن َدینوَنِة اِهللا؟ 
حتماِلِه، َغيَر عاِرٍف  َتسَتهيُن ِبَعظيِم رأفِتِه وَصبِرِه وا

ولكنََّك 5أنَّ اَهللا ُیریُد ِبرْأَفِتِه أْن َیقوَدَك إلى التَّوَبِة؟ 
ا ِلـيوِم ِبقساَوِة َقلِبَك وِعناِدَك َتجمُع ِلَنفِسَك َغَضًب

فُيجازي 6الَغَضِب، حيَن َتنَكِشُف َدینوَنُة اِهللا العاِدَلُة، 
إمَّا ِبالحياِة األبِدیَِّة ِلَمْن ُیواِظبوَن 7ُآلَّ واحٍد بأعماِلِه، 

على الَعَمِل الّصاِلـِح وَیْسَعْوَن إلى الَمجِد والَكراَمِة 
دیَن وإمَّا بالَغَضِب والسُّْخِط على الُمَتَمر8ِّوالَبقاِء، 

والَویُل 9 .الذیَن َیرُفضوَن الحقَّ وَینقادوَن ِللباِطِل
والَعذاُب ِلُكلِّ إنسان یعَمُل الشَّرَّ ِمَن الَيهوِد أّوًال ُثمَّ 

والَمْجُد والَكرامُة والسَّالُم ِلُكلِّ َمْن 10اليونانّييَن، 
َهللا ألنَّ ا11َیعَمُل الَخيَر ِمَن الَيهوِد أّوًال ُثمَّ اليونانّييَن، 

فالذیَن َخِطئوا وُهْم ِبغيِر شریعِة 12 .ال ُیحابـي أحًدا
 والذیَن َخِطئوا .موسى، َفِبغيِر شریعِة موسى َیهِلكوَن

 .وَلُهم شریعُة موسى، فِبشریعِة موسى ُیداُنوَن
وما الذیَن َیسَمعوَن آالَم الشَّریعِة ُهُم األبراُر ِعنَد 13

 الشَّریعِة ُهم الذیَن اِهللا، َبِل الذیَن َیعَملوَن بأحكاِم
فَغير الَيهوِد ِمَن اُألَمِم، الذیَن بال 14 .َیَتبرَّروَن

شریعٍة، إذا َعِملوا بالِفطرِة ما تأُمُر ِبه الشریعُة، 
 .آانوا شریعًة ألنُفِسِهم، مَع أنَُّهم ِبال َشریعٍة

فُيـثِبتوَن أنَّ ما تأُمُر ِبه الشریعُة مكتوّب في 15
 لُهم ضماِئُرُهم وأفكاُرُهم، فهَي مرًَّة ُقلوِبِهم وَتشَهُد

وسَيظَهُر هذا ُآلُُّه، 16 .َتــتَِّهُمُهم ومرًَّة ُتداِفـُع َعنُهم
آما ُأبشُِّرُآم ِبه، یوَم َیدیُن اُهللا ِبالَمسيِح َیسوَع خفایا 

  .الُقلوِب

  اليهود والشریعة
ا، وتتـكُل على وأنت، یا من ُتسّمي نفَسك یهودّی17

وتعِرُف مشيئَتُه، وُتَميُِّز ما 18الشریعِة، وتفتخُر باِهللا 
وَتعَتِقُد أنََّك 19هَو األفَضُل ِبما َتَعلَّمَتُه ِمَن الشریعِة، 
وُمؤدِّّب 20 ¸قاِئٌد ِللُعمياِن وُنوٌر ِلَمْن ُهْم في الظالِم

عِة آماَل ِلألغِبـياِء وُمَعلٌِّم ِللُبسطاِء، ألنَّ لَك في الشری
أنَت، یا َمْن ُیَعلُِّم َغيَرُه، أما 21 .المعِرَفِة والحقيَقِة
ال َتسِرْق، وَتسِرُق أنَت؟ : ُتَعلُِّم َنفَسَك؟ ُتنادي

ال َتْزِن، وَتــزني؟ َتسَتنِكُر األصناَم وتنَهُب : َتقوُل22
َتفَتِخُر بالشریعِة وُتهيُن اَهللا ِبُعصياِن 23هياِآَلها؟ 
ِبسبِبُكم َیسَتهيُن النـاُس «: الِكتاُب َیقوُلف24شریَعِتِه؟ 

  .»سِم اِهللا َبيَن اُألمِم با
إْن َعِملَت بالشریعِة آاَن ِلِختاِنَك فائدٌة، ولِكْن إذا 25

 .خاَلْفَت الشریعَة ِصرَت في ِعداِد َغيِر الَمْختونيَن
وإذا آاَن َغيُر الَمختونيَن ُیراُعوَن أحكاَم 26

بُرُهُم اُهللا في ِعداِد الَمختونيَن؟ الشریعِة، أَفما َیعَت
وَمْن َعِمَل بالشریعِة، وهَو َغيُر َمختوِن الجَسِد، 27

أَفال َیحُكُم عَليَك أنَت الَيهودّي الذي ُیخاِلُف الشریعَة 
فما الَيهوديُّ هَو الَيهوديُّ في 28وَله ِآتاُبها والِختاُن؟ 

ِد، الظـاِهِر، وال الِختاُن هَو ما ظَهَر في الجَس
وإنَّما الَيهوديُّ هَو الَيهوديُّ في الباِطِن، والِختاُن 29

 هذا هَو .هَو ِختاُن الَقلِب بالرُّوِح ال ِبُحروِف الشریعِة
   .اإلنساُن الذي َیناُل الَمدیَح ِمَن اِهللا ال ِمَن البَشِر

  ٣الفصل 
فما هَو َفْضُل الَيهوديِّ إًذا؟ وما هَو َنْفُع الِختاِن؟ ١
ئَتَمَن الَيهوَد   وأوَُّلها أنَّ اَهللا ا.ْن جميِع الُوجوِهآثيٌر ِم2

فماذا إْن خاَن َبعُضُهم؟ َأُتْبِطُل خيانُتُهم 3 .على أقواِلِه
 . َصَدَق اُهللا وآَذَب ُآلُّ إنسان!آّال4وفاَء اِهللا؟ 

َتظَهُر صاِدًقا إذا َتكلَّمَت وُمنَتِصًرا «: فالِكتاُب َیقوُل
  .»إذا ُخوِصمَت

آاَن َضالُلنا ُیظِهُر صالَح اِهللا، فماذا َنقوُل؟ وإذا 5
أیكوُن اُهللا ظاِلًما إذا أْنَزَل ِبنا غَضَبه؟ وُهنا أَتكلَُّم 

  وإالَّ فَكيَف َیدیُن اُهللا العاَلَم؟!آّال6 .آإنسان
وإذا آاَن َآِذبـي َیزیُد ُظهوَر ِصدِق اِهللا ِمْن أجِل 7

 آما َیحُكُم على َمجِدِه، َفِلماذا َیحُكُم عَليَّ اُهللا
وِلماذا ال َنَعمُل الشَّرَّ لَيجيَء ِمنُه الَخيُر، 8الخاِطـِئ؟ 
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آما َیفَتري عَلينا َبعُضُهم، فَيزعموَن أنَّنا َنقوُل ِبه؟ 
  .َهؤالِء ِعقاُبُهم عاِدّل

  ما من أحد بار
َن فماذا، إًذا؟ هل َنحُن الَيهوَد أفَضُل ِعنَد اِهللا ِم9

اليونانّييَن؟ آّال، ألنَّ الَيهوَد واليونانّييَن، آما سَبَق 
 .القوُل، خاِضُعوَن جميًعا لُسْلطاِن الَخطيَئِة

 : فالِكتاُب یقوُل10
 ما ِمْن أحٍد بارٍّ، ال أَحَد«

 ما ِمْن أحٍد َیفَهُم،11
  .ما ِمْن أحٍد َیطُلُب اَهللا

  .ضلُّوا ُآلُُّهم وَفسُدوا َمًعا12
  . أحٍد َیعَمُل الَخيَر، ال أَحَدما ِمْن

 حناِجُرُهم ُقبوٌر مفتوَحٌة،13
  .وعلى ألِسَنِتِهم َیسيُل الَمْكُر
 ُسمُّ األفاعي على ِشفاِهِهم

  .وِملُء أفواِهِهم َلْعَنٌة وَمراَرٌة14
 أقداُمُهم ُتْسرُع إلى َسْفِك الدِّماِء،15
  .والَخراُب والُبؤُس أیَنما ساروا16
 الِم ال َیعِرفوَن،طریَق الس17َّ
  .»وال َمخافُة اهللاَِ ُنْصَب ُعيوِنِهم18
وَنحُن َنعَلُم أنَّ ُآلَّ ما َتقوُلُه الشریعُة إنَّما َتقوُلُه 19

للذیَن ُهْم في ُحكِم الشریعِة، لَيْسُكَت ُآلُّ إنسان 
فالعَمُل بأحكاِم 20 .وَیخَضع العاَلُم ُآلُُّه ِلُحْكِم اِهللا

رُِّر أحًدا ِعنَد اِهللا، ألنَّ الشریعَة ِلَمعِرَفِة الشریَعِة ال ُیب
  .الَخطيَئِة

  آيف یبّرر اهللا البشر
ولكِن اآلَن ظَهَر آيَف ُیبرُِّر اُهللا البَشَر ِمْن دوِن 21

فهَو 22 .الشریعِة، آما َتْشَهُد َله الشریعُة واألنبـياُء
وال َفرَق َبيَن : َيسوَع الَمسيِحُیبرُِّرُهم باإلیماِن بـ

 .فُهْم ُآلُُّهم َخِطئوا وُحرموا َمجَد اِهللا23 .البَشِر
ولِكنَّ اَهللا َبــرَّرُهم َمّجاًنا ِبِنعَمِتِه بالَمسيِح َیسوَع 24

والذي َجعَلُه اُهللا آفـارًة في دِمِه ِلُكلِّ 25فَتداُهم  الذي ا
 فإذا آاَن .ظِهَر ِبرَُّه واُهللا فَعَل ذِلَك لُي.َمْن ُیؤمُن ِبه

فهَو في 26َتغاضى ِبَصْبِرِه َعِن الخطایا الماِضَيِة، 
الزََّمِن الحاِضِر ُیظِهُر ِبرَُّه لَيكوَن باّرا وُیبــرَِّر َمْن 

  .ُیؤمُن بـَيسوَع
 وِبماذا َنفَتِخُر؟ .فأیَن الَفخُر؟ ال َمجاَل َله27

عَتِقُد أنَّ فَنحُن َن28 .أِباألعماِل؟ ال، َبْل باإلیماِن
اإلنساَن یتَبرَُّر ِباإلیماِن، ال ِبالَعَمِل بأحكاِم الشریعِة؟ 

َأَفيكوُن اُهللا إلَه الَيهوِد وحَدُهم؟ أما هَو إلُه ساِئِر 29
ألنَّ اَهللا 30 .اُألَمِم أیًضا؟ بلى، ُهَو إلُه سائِر اُألمِم

لَيهوِد واحٌد ُیـَبـرُِّر الَيهوَد باإلیماِن، آما ُیبرُِّر َغيَر ا
وهل َیعني هذا أنَّنا ُنبِطُل الشریعَة 31 .باإلیماِن

   .ِباإلیماِن؟ آّلا، َبْل ُنثِبُت الشریعَة

  إیمان إبراهيم
  ٤الفصل 

وماذا َنقوُل في إبراهيَم أبـينا في الَجَسِد وما جرى ١
ْن َیفَتِخَر، فَلو أنَّ اَهللا َبرََّرُه ألعماِلِه َلَحقَّ َله أ2َله؟ 

آَمَن إبراهيُم «: فالِكتاُب َیقوُل3 .ولِكْن ال ِعنَد اِهللا
َمْن قاَم ِبَعَمل، فُأجرُتُه 4 .»ِبكالِم اِهللا، فَبرََّرُه إلیمانِه

أمَّا َمْن ال َیقوُم ِبَعَمل، َبْل ُیؤِمُن باِهللا 5 .حقٌّ ال ِهَبٌة
وهكذا 6 .هالذي ُیـَبرُِّر الخاطِئ، فاُهللا ُیبرُِّرُه إلیماِن

َیَترنَُّم داوُد ماِدًحا َسعاَدَة اإلنساِن الذي ُیـَبرُِّرُه اُهللا 
 : ِبغيِر األعماِل

 هنيًئا ِللذیَن ُغِفرْت ُذنوُبُهم«7
 !وُسِتَرْت َخطایاُهم

 هنيًئا ِلَمْن َخطایاُه8
 »!ال ُیحاِسُبُه ِبها الرَّبُّ

 أْم َتشَمُل فَهْل َتقَتِصُر هِذِه السَّعادُة على أهِل الِختاِن9
إنَّ اَهللا َبــرََّر إبراهيَم : َغيَرُهم ِمَن البَشِر؟ َنحُن َنقوُل

ولِكْن متى َتمَّ َله ذِلَك؟ أَقبَل الِختاِن أم 10 .إلیماِنِه
ُثمَّ ناَل الِختاَن عالمًة 11 .َبعَده؟ َقبَل الِختاِن ال َبعَدُه

تاِنِه، فصاَر وُبرهاًنا على أنَّ اَهللا َبرََّرُه إلیماِنِه َقبَل ِخ
إبراهيُم أًبا ِلجميِع الذیَن ُیبرُِّرهُم اُهللا إلیماِنِهم ِمْن 

وأًبا ِللَمختونيَن الذیَن ال یكَتفوَن 12َغيِر الَمختونيَن، 
بالِختاِن، َبْل َیقَتدوَن بأبـينا إبراهيَم في إیماِنِه َقبَل أن 

   .َیناَل الِختاَن

  وعد اهللا باإلیمان
فالَوْعُد الذي وَعَدُه اُهللا إلبراهيَم وَنسَلُه بأْن َیِرَث 13

العاَلَم ال َیعوُد إلى الشریعِة، َبْل إلى إیماِنِه الذي 
قَتَصَر الميراُث على أهِل الشریعِة،  فَلِو ا14 .َبرََّرُه

ألنَّ الشریعَة 15لكاَن اإلیماُن عَبـًثا والوعُد باِطًال، 
 اِهللا، وَحيُث ال تكوُن الشریعُة ال تكوُن ُتَسبُِّب غَضَب

  .َمعصيٌة
فالميراُث قاِئٌم على اإلیماِن حتى یكوَن ِهَبًة ِمَن 16

اِهللا وَیبقى الَوعُد جارًیا على َنسِل إبراهيَم ُآلِِّه، ال 
على أهِل الشریعِة وحَدُهم، َبْل على الُمؤمنيَن إیماَن 

آما َیقوُل 17  وهَو أّب لنا جميًعا،.إبراهيَم أیًضا
 وهَو أّب َلنا ِعنَد .»َجَعلُتَك أًبا ُألمٍم آثيرٍة«: الِكتاُب

الذي آَمَن ِبه إبراهيُم، ِعنَد اِهللا الذي ُیحيــي األمواَت 
وآَمَن إبراهيُم 18 .وَیدعو َغيَر الموجوِد إلى الُوجوِد

راِجًيا حيُث ال رجاَء، َفصاَر أًبا ُألمٍم آثيرٍة على ما 
وآاَن إبراهيُم 19 .»هكذا یكوُن َنسُلَك«: ُبقاَل الِكتا

في نحِو المئِة ِمَن الُعمِر، َفما َضُعَف إیماُنُه حيَن 
مَرأِتِه ساَرَة ماَت  رأى أنَّ بَدَنُه ماَت وأنَّ َرِحَم ا

وما َشكَّ في َوْعِد اِهللا، َبْل َقّواُه إیماُنُه فَمجََّد 20 .أیًضا
 . على أْن َیِفـَي ِبَوْعِدِهواِثًقا بأنَّ اَهللا قاِدٌر21اَهللا 
: وما َقوُل الِكتاِب23 .فِلهذا اإلیماِن َبـرََّرُه اُهللا22
َبْل ِمْن أجِلنا أیًضا، 24ِمْن أجِلِه وحَدُه، » َبرََّرُه اُهللا«

َنحُن الذیَن نَتَبــرَُّر بإیماِننا باِهللا الذي أقاَم ربَّنا َیسوَع 
 إلى الموِت ِللتْكفيِر وآاَن أسَلَمُه25ِمْن َبيِن األمواِت، 

   .َعْن َزّالِتنا وأقاَمُه ِمْن أجِل َتبریِرنا

  سالٌم مع اهللا
  ٥الفصل 
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فلمَّا َبرََّرنا اُهللا باإلیماِن َنِعْمنا ِبسالٍم مَعُه ِبَربِّنا ١
وِبه َدَخلنا باإلیماِن إلى هِذِه النِّعَمِة 2َیسوَع الَمسيِح، 

 فيها وَنْفَتِخُر على َرجاِء الُمشارَآِة في َمجِد التي ُنقيُم
َبْل َنحُن َنفَتِخُر ِبها في الشدائِد لِعلِمنا أنَّ الِشدََّة 3اِهللا، 

مِتحاٌن لنا، واالمِتحاُن َیِلُد  والصَّْبُر ا4َتِلُد الصَّْبَر، 
وَرجاُؤنا ال َیخيُب، ألنَّ اَهللا سَكَب َمحبََّتُه 5الرَّجاَء، 
ولمَّا ُآنـا 6 .نا بالرُّوِح الُقُدِس الذي وهَبُه لنافي ُقلوِب

ُضَعفاَء، ماَت الَمسيُح ِمْن أجِل الخاِطئيَن في الَوقِت 
وقلَّما َیموُت أحٌد ِمْن أجِل إنسان 7 .الذي َحدََّدُه اُهللا

بارٍّ، أمَّا ِمْن أجِل إنسان صالٍح، فُربما جُرَؤ أحٌد أْن 
ْن َمحبَِّتِه لنا ِبأنَّ الَمسيَح ولكنَّ اَهللا َبرَهَن َع8 .یموَت

فَكْم باألولى 9 .ماَت ِمْن أجِلنا وَنحُن َبعُد خاِطئوَن
اآلَن َبعَدما َتَبــرَّرنا ِبَدِمِه أْن َنخُلَص ِبه ِمْن َغَضِب 

بِنِه وَنحُن  وإذا آاَن اُهللا صاَلَحنا ِبموِت ا10 .اِهللا
 وَنحُن أعداُؤُه، فَكْم باَألولى أْن َنخُلَص ِبحياِتِه

َبْل َنحُن أیًضا َنفَتِخُر باِهللا، والَفْضُل 11 .ُمَتصاِلحوَن
   .ِلَربِّنا َیسوَع الَمسيِح الذي ِبه ِنلنا اآلَن هِذِه الُمصاَلَحَة

  آدم والمسيح
والَخطيَئُة َدَخَلْت في العاَلِم بإنسان واحٍد، 12

موُت إلى جميِع  وَسرى ال.وبالَخطيَئِة دَخَل الموُت
فالَخطيَئُة آاَنت في 13 .البَشِر ألنَُّهم ُآلَُّهم َخِطئوا

العاَلِم َقبَل شریعِة موسى، ولِكْن حيُث ال شریعَة ال 
َغيَر أنَّ الموَت ساَد البَشَر ِمْن 14 .ِحساَب ِللَخطيَئِة

أیَّـاِم آدَم إلى أیَّـاِم موسى، حتى الذیَن ما َخِطئوا ِمثَل 
 . وآاَن آدُم ُصوَرًة ِلَمْن سَيجيُء َبعَدُه.َمَخطيَئِة آد

 فإذا آاَن الموُت .ولِكنَّ ِهَبَة اِهللا َغيُر َخطيَئِة آدَم15
ساَد البَشَر ِبَخطيَئِة إنسان واحٍد، فِباَألولى أْن َتفيَض 

عَليِهم ِنعَمُة اِهللا والَعِطيَُّة الموهوَبُة ِبِنعمِة إنسان واحٍد 
وُهناَك َفرٌق في النَّتيجِة َبيَن 16 .هَو َیسوُع الَمسيُح

 فَخطيَئُة إنسان .ِهَبِة اِهللا وَبيَن َخطيَئِة إنسان واحٍد
واحٍد قاَدِت البَشَر إلى الَهالِك، وأمَّا ِهَبُة اِهللا َبعَد آثيٍر 

فإذا آان 17 .ِمَن الخطایا، فقاَدِت البَشَر إلى الِبرِّ
ِبسَبِب ذِلَك الموُت ِبخطيَئِة إنسان واحٍد ساَد البَشَر 

اإلنساِن الواحِد، فِباَألولى أْن َتسوَد الحياُة بواحٍد هَو 
َیسوُع الَمسيُح أوَلِئَك الذیَن َینالوَن َفيَض النِّعَمِة وِهَبَة 

  .الِبرِّ
فكما أنَّ َخطيَئَة إنسان واحٍد قاَدِت البَشَر جميًعا 18

البَشَر إلى الَهالِك، فكذِلَك ِبرُّ إنسان واحٍد ُیــَبرُِّر 
   .جميًعا فينالوَن الحياَة

وآما أنَُّه ِبَمعِصَيِة إنسان واحٍد صاَر البَشُر 19
خاِطئيَن، فكذِلَك ِبطاَعِة إنسان واحٍد یصيُر البَشُر 

وجاَءِت الشریعُة فكُثرِت الَخطيَئُة، ولِكْن 20 .أبراًرا
حتى إنَُّه 21َحيُث َآُثَرِت الَخطيَئُة فاَضْت ِنعَمُة اِهللا، 

ا ساَدِت الَخطيَئُة ِللموِت، َتسوُد النِّعَمُة التي آم
   .ُتَبــرُِّرنا ِبَربِّنا َیسوَع الَمسيِح ِللحياِة األبدیَِّة

  أموات عن الخطيئة أحياٌء في المسيح
  ٦الفصل 

 فماذا َنقوُل؟ َأَنبقى في الَخطيَئِة حتى َتفيَض َنعَمُة١
 فَنحُن الذیَن ُمتنا َعِن الَخطيَئِة آيَف َنحيا !آّلا2اِهللا؟ 

أال َتعَلموَن أنَّنا حيَن َتَعمَّْدنا ِلَنــتَِّحَد 3فيها َبعُد؟ 
فُدِفنـا مَعُه 4بالمسيِح َیسوَع َتَعمَّْدنا لَنموَت مَعُه، 

بالمعموِدیَِّة وشارْآناُه في موِتِه، حتى آما أقاَمُه اآلُب 
المجيَدِة ِمْن َبيِن األمواِت، َنْسُلُك َنحُن أیًضا بُقدَرِتِه 

تََّحْدنا ِبه في موٍت ُیشِبُه  فإذا ُآنـا ا5في حياٍة جدیَدٍة؟ 
وَنحُن َنعَلُم أنَّ 6 .َموَتُه، فكذِلَك َنــتَِّحُد ِبه في قياَمِتِه

اإلنساَن الَقدیَم فينا ُصِلَب مَع الَمسيِح حتى َیزوَل 
ي َجَسِدنا، فال َنبقى َعبـيًدا ُسلطاُن الَخطيَئِة ف

فإذا 8 .ألنَّ الذي ماَت َتحرََّر ِمَن الَخطيَئِة7ِللَخطيَئِة، 
 .ُآّنا ُمْتنا مَع الَمسيِح، فَنحُن ُنؤِمُن بأنَّنا َسَنحيا مَعُه

وَنْعَلُم أنَّ الَمسيَح َبعَدما أقاَمُه اُهللا ِمْن َبيِن األمواِت 9
ِللموِت ُسلطاٌن عَليِه، َلْن َیموَت ثانيًة وَلْن یكوَن 

ألنَُّه ِبموِتِه ماَت َعِن الَخطيَئِة َمرًَّة واحدًة، وفي 10
حسبوا أنُتم أیًضا أنَُّكم أمواّت  فا11 .حياِتِه َیحيا ِهللا

  .َعِن الَخطيَئِة، أحياٌء ِهللا في الَمسيِح َیسوَع َربِّنا
دوا فال َتَدُعوا الَخطيَئَة َتسوُد َجسَدُآُم الفاني فَتنقا12

وال َتجَعلوا ِمْن أعضاِئُكم ِسالًحا ِللشَّرِّ 13ِلَشَهواِته، 
في َسبـيِل الَخطيَئِة، َبْل آونوا ِهللا أحياًء قاموا ِمْن َبيِن 

جَعلوا ِمْن أعضاِئُكم ِسالًحا ِللَخيِر في  األمواِت، وا
فال یكون ِللَخطيَئِة ُسلطاٌن عَليُكم َبعَد 14َسبـيِل اِهللا، 

 في ُحكِم ِنعَمِة ¸ُتم في ُحْكِم الشریعِة، َبْل  فما أن.اآلَن
   .اِهللا

  العمل من أجل البر
فماذا، إًذا؟ أَنخَطُأ ألنَّنا في ُحْكِم النِّعمِة ال في ُحكِم 15

أال َتعَلموَن أنَُّكم إذا َجَعْلُتم أنُفَسُكم 16 !الشریعِة؟ آّال
إمَّا :  ِصرُتم عبـيًدا ِلَمْن ُتطيعوَنألَحٍد عبـيًدا ِللطاَعِة،

ِللَخطيَئِة التي َتقوُد إلى الموِت، وإمَّا ِللطاَعِة التي 
 فَمَع أنَُّكم ُآنُتم !ولِكْن ُشكًرا ِهللا17 .َتقوُد إلى الِبرِّ

َعبـيًدا ِللَخطيَئِة، أطْعُتم ِبكلِّ قلوِبُكم ِتلَك التَّعاليَم التي 
م ِمَن الَخطيَئِة وأصَبحُتم فَتَحرَّرُت18تسلَّمُتموها، 
   .َعبـيًدا ِللِبرِّ

 .وَتعبـيري هذا َبَشِريٌّ ُیراعي ُضعَفُكُم الَبَشِري19َّ
فكما َجَعلُتم ِمْن أعضاِئُكم َعبـيًدا ِللَدَنِس والشَّرِّ في 

جَعلوا اآلَن ِمْن أعضاِئُكم َعبـيًدا  ِخدَمِة الشَّرِّ، فكذِلَك ا
  .ِةللِبرِّ في ِخدَمِة القداَس

وحيَن ُآنُتم َعبـيًدا ِللَخطيَئِة، ُآنُتم أحراًرا َغيَر 20
 ثَمٍر َجَنيُتم في ذِلَك ¸فأي21ُّ .ُملَتِزميَن ِبما هَو للِبرِّ

الَوقِت ِمَن األعماِل التي َتخَجلوَن ِمنها اآلَن، 
أمَّا اآلَن، َبعَدما َتَحرَّْرُتم ِمَن 22وعاِقَبـُتها الموُت؟ 
َعبـيًدا ِهللا، فأنُتم َتجُنوَن ثَمَر الَخطيَئِة وصرُتم 

ألنَّ ُأجَرَة 23الَقداَسِة، وعاِقبُتُه الحياُة األبِدیَُّة، 
الَخطيَئِة هَي الموُت، وأمَّا ِهَبُة اِهللا، َفهَي الحياُة 

   .األبِدیَُّة في المسيِح َیسوَع ربِّنا

  التحّرر من الشریعة
  ٧الفصل 
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م ال َتجَهلوَن أیُّها اإلخوُة، وأنا أَآلُِّم جماَعًة أنُت١
َیعِرفوَن الشریعَة، أْن ال ُسلَطَة ِللشریعِة على 

فالمرأُة الُمتزوَِّجُة َترُبُطها 2 .اإلنساِن إّال وهَو حيٌّ
الشریعُة بالرَُّجِل ما داَم حّيا، فإذا ماَت َتَحرََّرْت ِمْن 

إلى َرُجل آَخَر وإْن صاَرْت 3 .ِرباِط الشریعِة هذا
 ولِكْن إذا ماَت َزوُجها .وَزوُجها َحيٌّ، َفهَي زانيٌة

َتحرََّرْت ِمَن الشریعِة، فال تكوُن زاِنـيًة إْن صاَرْت 
وهكذا أنُتم أیُّها اإلخوُة، ُمتُّْم َعِن 4 .إلى َرُجل آَخَر

الشریعِة ِبَجسِد الَمسيِح لَتصيروا إلى آَخَر، إلى الذي 
فحيَن ُآنـا َنحيا 5 .األمواِت، فُتثِمروا ِهللاقاَم ِمْن َبيِن 

حياَة الجَسِد، آاَنِت األْهواُء الشِّرِّیَرُة التي أثاَرْتها 
ولكنَّنا 6 .الشریعُة َتعَمُل في أعضاِئنا لُتثِمَر ِللموِت

اآلَن َتَحرَّْرنا ِمَن الشریعِة، ألنَّنا ُمْتنا َعّما آاَن ُیَقيُِّدنا، 
ِنظاِم الرُّوِح الجدیِد، ال في ِنظاِم حتى َنعُبَد اَهللا في 

   .الَحْرِف القدیِم

  الشریعة والخطيئة
 ولكنِّي ما !فماذا َنقوُل؟ أتكوُن الشریعُة َخطيَئًة؟ آّلا7

ال «:  فلوال َقوُلها لي.َعَرفُت الَخطيَئَة إالَّ بالشریعِة
ِكنَّ الَخطيَئَة وَجَدْت ول8 .لما عَرْفُت الشَّهَوَة» !َتْشَتِه

في هِذِه الوصيَِّة ُفرَصًة لُتثيَر فيَّ ُآلَّ َشهَوٍة، ألنَّ 
ُآنُت أحيا ِمْن َقبُل ِبال 9 .الَخطيَئَة ِبال َشریعٍة َميتٌة

شریعٍة، فلمَّا جاَءِت الوصيَُّة، عاَشِت الَخطيَئُة وُمتُّ 
نا إلى فإذا بالوصيَِّة التي هَي ِللحياِة، قاَدْتني أ10 .أنا

تََّخَذْت ِمَن الوصيَِّة َسبـيًال،  ألنَّ الَخطيَئَة ا11الموِت، 
  .فَخَدَعْتني ِبها وَقَتَلْتني

الشریعُة ذاُتها، إًذا، ُمَقدَّسٌة، والَوِصيَُّة، ُمَقدََّسٌة 12
فَهْل صاَر الّصاِلـُح َسبًبا 13 .وعاِدَلٌة وصاِلحٌة

َعْت بالّصاِلـِح  َبْل هَي الَخطيَئُة َتَذرَّ!ِلموتي؟ آّلا
فَعِمَلْت ِلَموتي حتى َتظَهَر أنَّها َخطيَئٌة، وتَذرَّعْت 

   .بالوصيَِّة حتى َتبُلَغ أقصى ُحدوِد الَخطيَئِة

  اإلنسان المقّيد بالخطيئة
وَنحُن َنعِرُف أنَّ الشریعَة روِحيٌَّة، ولِكنِّي َبَشٌر 14

ال أفَهُم ما أعَمُل، ألنَّ ما 15:  ِللَخطيَئِةِبـيَع َعبًدا
وحيَن أعَمُل 16 .ُأریُده ال أعَمُلُه، وما أآَرُهُه أعَمُلُه

فال 17 .ما ال ُأریُدُه، أواِفُق الشریعَة على أنَّها حٌق
أآوُن أنا الذي یعَمُل ما ال ُیریُدُه، َبِل الَخطيَئُة التي 

ّصالَح ال َیسُكُن فيَّ، ألنِّي أعَلُم أنَّ ال18َتسُكُن فيَّ، 
 فإرادُة الَخيِر ِهَي بِإمكاني، وأمَّا .أي في جَسدي
فالَخيُر الذي ُأریُدُه ال أعَمُلُه، 19 .عَمُل الَخيِر فال

وإذا ُآنُت أعَمُل ما 20 .والشَّرُّ الذي ال ُأریُدُه أعَمُله
ال ُأریُدُه، فما أنا الذي َیعَمُله، َبِل الَخطيَئُة التي َتسُكُن 

  .فيَّ
وهكذا أِجُد أنِّي في ُحْكِم هِذِه الشریعِة، وهَي أنِّي 21

 .ُأریُد أْن أعَمَل الَخيَر ولِكنَّ الشَّرَّ هَو الذي بإمكاني
وأنا في أعماِق ِآياني أبَتِهـُج ِبشریعِة اِهللا، 22
ولكنِّي أشُعُر ِبشریَعٍة ثاِنـَيٍة في أعضائي ُتقاِوُم 23

قلي وَتجَعُلني أسيًرا ِلشریعِة الشریعَة التي ُیِقرُّها َع
ما أتعسني أنا 24 .الَخطيَئِة التي ِهَي في أعضائي

 فَمْن ُیَنجِّيني ِمْن َجَسِد الموِت هذا؟ !اإلنساُن
 فأنا بالَعقِل أخَضُع .الحمُد ِهللا برِبنا َیسوَع الَمسيِح25

   .ِلشریعِة اِهللا، وبالجَسِد ِلشریعِة الَخطيَئِة

  حياة الروح
  ٨الفصل 

فال ُحْكَم َبعَد اآلَن على الذیَن ُهْم في الَمسيِح َیسوَع، ١
ألنَّ شریعَة الرُّوِح الذي َیَهُبنا الحياَة في المسيِح 2

وما 3 . الَخطيَئِة والموِت َیسوَع َحرََّرتَك ِمْن شریعِة 
َعِجَزْت َعنُه هِذِه الشریعُة، ألنَّ الجَسَد أضَعَفها، 

بَنُه في َجَسٍد ُیشِبُه َجَسَدنا  َقُه اُهللا حيَن أرَسَل اَحقَّ
الخاطِئ، َآّفاَرًة ِللَخطيَئِة، فُحِكَم على الَخطيَئِة في 

لَيــِتمَّ ما َتــَتَطلَُّبُه ِمنـا أحكاُم الشریعِة، َنحُن 4الجَسِد 
فالذیَن 5 .الساِلكين َسبـيَل الرُّوِح ال َسبـيَل الجَسِد

 الجَسِد َیهَتّموَن ِبُأموِر الجَسِد، والذیَن َیسُلكوَن َسبـيَل
   .َیسُلكوَن َسبـيَل الرُّوِح َیهَتّموَن بُأموِر الرُّوِح

واالهتماُم بالجَسِد َموّت، وأمَّا االهِتماُم بالرُّوِح 6
ألنَّ االهِتماَم بالجَسِد َتَمرٌُّد على اِهللا، 7فحياٌة وسالٌم، 

 . َیقِدُر أْن َیخَضَع َلهافهَو ال َیخَضُع ِلشریعِة اِهللا وال
والذیَن َیسُلكوَن َسبـيَل الجَسِد ال ُیمِكُنُهم أْن ُیرضوا 8
  .اَهللا
أمَّا أنُتم فال َتسُلكوَن َسبـيَل الجَسِد، َبْل َسبـيَل 9

 وَمْن ال یكوُن َله .الرُّوِح، ألنَّ ُروَح اِهللا َیسُكُن فيُكم
وإذا آاَن 10 .ُروُح الَمسيِح، فما هَو ِمَن الَمسيِح

الَمسيُح فيُكم، وأجساُدُآم سَتموُت ِبسَبِب الَخطيَئِة، 
وإذا آاَن ُروُح 11 .فالرُّوُح حياٌة لُكم ألنَّ اَهللا برَّرُآم

اِهللا الذي أقاَم َیسوَع ِمْن َبيِن األمواِت َیسُكُن فيُكم، 
فالذي أقاَم َیسوَع الَمسيَح ِمْن َبيِن األمواِت َیبَعُث 

  .ِدُآُم الفاِنـيِة ِبُروِحِه الذي َیسُكُن فيُكمالحياَة في أجسا
فَنحُن یا إخَوتي عَلينا َحقٌّ واِجّب، ولِكْن ال ِللجَسِد 12

فإذا َحيـيُتم حياَة الجَسِد 13 .حتى َنحيا َحياَة الجَسِد
َتموتوَن، وأمَّا إذا أَمتُّم بالرُّوِح أعماَل الجَسِد 

اِهللا ُهْم جميًعا والذیَن َیقوُدُهم ُروُح 14 .فَسَتحيوَن
ألنَّ الرُّوَح الذي ِنلُتموُه ال َیسَتعِبُدُآم 15أبناُء اِهللا، 

وَیُردُُّآم إلى الَخوِف، بل َیجَعُلُكم أبناَء اِهللا وِبه 
وهذا الرُّوُح 16 .»أیُّها اآلُب أبانا«: َنصُرُخ إلى اِهللا

وما ُدمنا أبناَء 17 .َیشَهُد مَع أرواِحنا أنَّنا أبناُء اِهللا
وَرَثُة اِهللا وُشرآاُء الَمسيِح في : اِهللا، فَنحُن الوَرَثُة

  .الميراِث، ُنشاِرُآه في آالِمِه ِلُنشاِرَآُه أیًضا في َمِجِده

  المجد اآلتي
وأرى أنَّ آالَمنا في هِذِه الدُّنيا ال ُتوازي الَمجَد 18

ُر ِبفاِرِغ الصَّبِر فالَخليَقُة َتنَتِظ19 .الذي سَيْظَهُر فينا
   .ُظهوَر أبناِء اِهللا

وما آاَن ُخضوُعها ِللباِطِل بإراَدِتها، َبْل بإرادِة 20
أنَّها 21 ومَع ذِلَك َبِقـَي َلها الرَّجاُء .الذي أخَضَعها

ِهـَي ذاُتها سَتَتَحرَُّر ِمْن ُعبوِدیَِّة الَفساِد ِلُتشاِرَك أبناَء 
فَنحُن َنعَلُم أنَّ الَخليَقَة 22 .ماِهللا في ُحرِّیَِّتِهم وَمجِدِه

   .ُآلَّها َتِئنُّ حتى اليوم ِمْن ِمثِل أوجاِع الِوالَدِة
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وما هَي َوحَدها، َبْل َنحُن الذیَن َلنا باآوَرُة الرُّوِح 23
َنِئنُّ في أعماِق ُنفوِسنا ُمنَتظریَن ِمَن اِهللا التََّبنـي 

 ولِكنَّ . َخالُصناَففي الرَّجاِء آاَن24 .فِتداَء أجساِدنا وا
الرَّجاَء الَمنظوَر ال یكوُن َرجاًء، وآيَف َیرجو 

أمَّا إذا ُآنـا َنرجو ما ال 25اإلنساُن ما َینُظُره؟ 
  .َننُظُره، َفِبالصَّْبِر َننَتِظُره

 فَنحُن ال .وَیجيُء الرُّوُح أیًضا ِلَنجَدِة ُضعِفنا26
وَح َیشَفُع َلنا َنعِرُف آيَف ُنصلِّي آما َیجُب، ولِكنَّ الرُّ

واُهللا الذي یرى ما في 27 .ِعنَد اِهللا بأنـاٍت ال ُتوَصُف
الُقلوِب َیعِرُف ما ُیریُدُه الرُّوُح، وآيَف أنَُّه َیشَفُع 

وَنحُن َنعَلُم أنَّ اَهللا 28 .ِللقدِّیسيَن ِبما ُیواِفُق َمشيئَته
شيٍء، َیعَمُل سویًَّة مَع الذیَن ُیحّبوَنُه ِلَخيِرِهم في ُآلِّ 

فالذیَن سَبَق 29 .ُأوَلِئَك الذیَن َدعاُهم حَسَب َقصِدِه
ختاَرُهم، سَبَق فعيََّنُهم ليكونوا على ِمثاِل صوَرِة  فا
 .بِنِه حتى یكوَن االبُن ِبكًرا إلخوٍة آثيریَن ا

وَهؤالِء الذیَن سَبَق فعيََّنُهم، َدعاُهم أیًضا، والذیَن 30
   . َبــرََّرُهم َمجََّدُهم أیًضاَدعاُهم برََّرُهم أیًضا، والذیَن

  محّبة اهللا العظيمة
وَبعَد هذا ُآلِِّه، فماذا َنقوُل؟ إذا آاَن اُهللا َمَعنا، فَمْن 31

بِنِه، َبْل أسَلَمُه  اُهللا الذي ما َبِخَل با32یكوُن عَلينا؟ 
نا مَعُه إلى الموِت ِمْن أجِلنا جميًعا، آيَف ال َیَهُب ل

ختاَرُهُم اُهللا، واُهللا هَو  فَمْن یتَِّهُم الذیَن ا33ُآلَّ شيٍء؟ 
وَمْن َیقِدُر أْن َیحُكَم عَليِهم؟ 34الذي َبــرََّرُهم؟ 

والَمسيُح َیسوُع هَو الذي ماَت، بل قاَم، وهَو الذي 
فَمْن َیفِصُلنا َعْن َمحبَِّة 35 .َعْن َیميِن اِهللا َیشَفُع لنا

َتفِصُلنا الشِّدَُّة أِم الضـيُق أِم االضطهاُد أِم الَمسيِح؟ أ
فالِكتاُب 36الجوُع أِم الُعرُي أِم الخطُر أِم السَّيُف؟ 

ِمْن أجِلَك َنحُن ُنعاني الموَت َطواَل النَّهاِر، «: َیقوُل
ولكنَّنا في هِذِه الشَّداِئِد 37 .»وُنحَسُب آَغَنٍم ِللَذبِح

وأنا على َیقين 38 .ذي أَحبَّناَننَتِصُر ُآلَّ االنِتصاِر بال
أنَّ ال الموَت وال الحياَة، وال المالِئَكَة وال ُرؤساَء 

وال ِقوى 39المالِئكِة، وال الحاِضَر وال الُمسَتقَبَل، 
األرِض وال ِقوى السَّماِء، وال شيَء في الَخليَقِة ُآلِّها 

 َیقِدُر أْن َیفِصَلنا َعْن َمحَبِة اِهللا في الَمسيِح یسوَع
  .ربِّنا

  اهللا ومختاروه
  ٩الفصل 

 فَضميري شاِهٌد .أقوُل الحقَّ في الَمسيِح وال أآِذُب١
أنِّي َحزیٌن جّدا وفي قلبـي 2 ¸لي في الرُّوِح الُقُدِس

وأنِّي أتَمنـى َلو ُآنُت أنا ذاتي 3أَلٌم ال َینَقِطـُع، 
 َسبـيِل إخَوتي َبني َمحروًما وُمنفِصًال َعِن الَمسيِح في

ُهْم َبنو ِإسرائيَل الذیَن َجَعَلُهُم اُهللا 4 .َقومي في الجَسِد
أبناَءُه، ولُهُم الَمجُد والُعهوُد والشریعُة والِعباَدُة 

وِمنُهم آاَن اآلباُء وجاَء الَمسيُح في 5والُوعوُد، 
الجَسِد، وهَو الكاِئُن على ُآلِّ شيٍء إلًها ُمبارًآا إلى 

  . آمين.األَبِد
 فما ُآلُّ َبني ِإسرائيَل .وال أقوُل إنَّ َوعَد اِهللا خاَب6

وال ُآلُّ الذیَن ِمْن َنسِل إبراهيَم ُهْم 7ُهْم ِإسرائيُل، 

بإسحَق یكوُن لَك «:  قاَل اُهللا إلبراهيَم.أبناُء إبراهيَم
فما أبناُء الجَسِد ُهم أبناُء اِهللا، َبْل أبناُء 8 .»َنسّل

فكالُم 9 .لذیَن َیحُسُبُهُم اُهللا َنسَل إبراهيَمالَوعِد ُهُم ا
سأعوُد في ِمثِل هذا الَوقِت، ویكوُن «: الَوعِد هَو هذا

  .»بٌن ِلساَرَة ا
وما هذا ُآلُّ شيٍء، َبْل إنَّ رفَقَة َحِبَلْت ِمْن َرُجل 10

وَقبَل أْن یوَلَد الصَّبـّياِن 11واحٍد، ِمْن أبـينا إسحَق، 
ختاَرُه اُهللا ِبَتدبـيِرِه   َشّرا، وِلـَيــِتمَّ ما اوَیعَمال َخيًرا أو

قاَل اُهللا 12القاِئِم على َدعَوِتِه ال على األعماِل، 
على ما وَرَد 13، »األآَبُر َیستعبُدُه األصَغُر«: ِلرفَقَة

  .»أحَببُت َیعقوَب وأبَغضُت ِعيسو«: في الِكتاِب
قاَل اُهللا 15 !فماذا َنقوُل؟ أیكوُن ِعنَد اِهللا ُظلٌم؟ آّال14

 .»أرَحُم َمْن أرَحُم، وُأشِفُق على َمْن ُأشِفُق«: ِلموسى
فاألمُر ال َیعوُد إلى إرادِة اإلنساِن وال إلى َسعِيِه، 16

ففي الِكتاِب قاَل اُهللا 17 .َبْل إلى َرحَمِة اِهللا وحَدها
رَفعُتَك ُألظِهَر فيَك ُقدَرتي وَیدعَو النـاُس «: ِلفرعوَن

فهَو إًذا َیرَحُم َمْن 18 .»األرِض ُآلِّهاسمي في  با
   .َیشاُء وُیقّسي َقلَب َمْن َیشاُء

  غضب اهللا ورحمته
فِلماذا َیلوُمنا اُهللا؟ َمْن َیقِدُر أْن «: وَیقوُل لي أحُدُآم19

َمْن أنَت أیُّها اإلنساُن : فُأجيُب20» ُیقاِوَم َمشيَئَته؟
: على اِهللا؟ أیقوُل الَمصنوُع ِللصاِنـِعحتى َتعَتِرَض 

أما َیِحقُّ ِللَخّزاِف أْن 21ِلماذا َصنعَتني هكذا؟ 
َیسَتْعِمَل ِطيَنُه آما َیشاُء، فَيصَنع ِمْن َجبَلِة الطـيِن 

سِتعمال  سِتعمال َشریٍف، وإناًء آخَر ال َنفِسها إناًء ال
  .َدنيٍء

ُه وُیعِلَن ُقدرَتُه، وآذِلَك اُهللا، شاَء أْن ُیظِهَر َغضَب22
 ¸حَتَمَل ِبَصبٍر طویل آنيَة النَّقَمِة التي ِللهالِك فا

آما شاَء أْن ُیعِلَن َفيَض َمجِدِه في آِنـَيِة الرَّحَمِة 23
أي َنحُن الذیَن َدعاُهم ال 24التي سَبَق فأَعدَّها ِللَمجِد، 

وِب ِمْن َبيِن الَيهوِد وحَدُهم، َبْل ِمْن َبيِن ساِئِر الشُّع
   .أیًضا

الذي ما آاَن «: وفي ِآتاِب هوَشَع أنَّ اَهللا قاَل25
َشعبـي َسأدعوُه َشعبـي، والتي ما آاَنْت َمحبوَبتي 

ما أنُتم : وَحيُث ِقـيَل لُهم26سَأدعوها َمحبوَبتي، 
ویكُتُب إَشْعيا 27 .»شعبـي، ُیدَعوَن أبناَء اِهللا الَحيِّ

 َبنو ِإسرائيَل وإْن آاَن«: في آالِمِه على ِإسرائيَل
ألنَّ 28عَدَد َرمِل البحِر، فال َیخُلُص ِمنُهم إالَّ َبِقـيٌَّة، 

الرَّبَّ سَيقضي في األرِض َقضاًء آامًال َسریًعا 
َلوال أنَّ َربَّ الُجنوِد : وِبهذا أنَبَأ إَشْعيا فقاَل29 .عاِدًال

   .»َحِفَظ َلنا َنسًال، َلِصْرنا مثَل َسدوَم وأشبهنا َعموَرَة

  إسرائيل والمسيح
فماذا نقوُل؟ َنقوُل إنَّ اُألمَم الذین ما َسَعْوا إلى 30

أمَّا َبنو ِإسرائيَل 31الِبرِّ َتَبــرَّروا ولِكْن باإلیماِن، 
الذیَن سَعوا إلى شریعٍة غاَیُتها الِبرُّ َفِشلوا في ُبلوِغ 

م َسَعوا إلى هذا الِبرِّ وِلماذا؟ ألنَُّه32 .غاَیِة الشریعِة
باألعماِل التي َتفِرُضها الشریعُة ال باإلیماِن، 

ها أنا «: آما یقوُل الِكتاُب33فَصَدموا َحَجَر الَعثرِة، 
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أضُع في ِصهيوَن حَجَر َعثَرٍة في طریِق الشَّعِب 
   .»وَصخَرَة ُسقوٍط، فَمْن آَمَن ِبه ال َیخيب

  ١٠الفصل 
لبـي أیُّها اإلخوُة خالَص َبني وآم أَتمنـى ِمْن ُآلِّ َق١

وأنا أشَهُد 2 .ِإسرائيَل، وَآْم أبَتِهُل إلى اِهللا ِمْن أجِلِهم
لُهم أنَّ فيِهم َغيرًة ِهللا، لكنَّها على َغيِر َمعرفٍة 

ألنَُّهم َجِهلوا آيف ُیبرُِّر اُهللا البَشَر وَسَعْوا 3َصحيحٍة، 
ریَقِة اِهللا في إلى الِبرِّ على َطریقِتِهم، فما َخَضعوا ِلط

وهَي أنَّ غاَیَة الشریعِة ِهَي الَمسيُح الذي ِبه 4الِبرِّ، 
   .یَتَبــرَُّر ُآلُّ َمن ُیؤمُن

  الخالص لكل من یؤمن بالرب
وآَتَب موسى آيَف یَتَبــرَُّر اإلنساُن بالشریعِة 5

 .»ریعِة َیحيا ِبهاُآلُّ َمْن َیعَمُل بأحكاِم الش«: فقاَل
 في ¸ال َتُقْل «: وأمَّا التََّبــرُُّر باإلیماِن فقيَل فيِه6

أي لَيجعَل الَمسيَح (َمْن َیصَعُد إلى السَّماِء؟ : َقلِبَك
  ).َینِزُل إَلينا

أي َیجَعَل الَمسيَح (أو َمْن َیهُبُط إلى الهاِوَیِة؟ 7 
 )َیصَعُد ِمْن َبيِن األمواِت

الَكِلَمُة قریَبٌة ِمنَك، في «:  هذاوما قيَل هَو8 . »
 .، أي َآِلَمُة اإلیماِن التي ُنَبشُِّر ِبها»ِلساِنَك وفي َقلِبَك

فإذا َشِهدَت ِبِلساِنَك أنَّ َیسوَع َربٌّ، وآمنَت ِبَقلِبَك 9
 .أنَّ اَهللا أقاَمُه ِمْن َبيِن األمواِت، ِنلَت الخالَص

، والشَّهاَدُة باِللساِن فاإلیماُن ِبالَقلِب َیقوُد إلى الِبر10ِّ
َمْن آَمَن ِبه «: فالِكتاُب َیقوُل11 .َتقوُد إلى الخالِص

وال َفْرَق َبيَن الَيهوديِّ وَغيِر 12 .»ال َیخيُب
الَيهوديِّ، ألنَّ اَهللا َربُُّهم جميًعا، َیفيُض ِبخيراِتِه على 

ُآلُّ َمْن َیدعو «: فالِكتاُب َیقوُل13 .ُآلِّ َمْن َیدعوُه
  .»ِم الرَّبِّ َیخُلُصس با

ولِكْن آيَف َیدعوَنُه وما آَمنوا ِبه؟ وآيَف ُیؤِمنوَن 14
وما َسِمعوا ِبه؟ َبْل آيَف َیسَمعوَن ِبه وما َبشََّرُهم 

وآيَف ُیَبشُِّرُهم وما أرَسَلُه اُهللا؟ والِكتاُب 15أَحٌد؟ 
 .»ما أجَمَل ُخطواِت الُمَبشِّریَن ِبالخيِر«: َیقوُل
یا «:  أما قاَل إَشْعيا. ُآلُُّهم َقِبلوا الِبشاَرَةولِكْن ما16

فاإلیماُن إًذا ِمَن 17» َربُّ، َمْن آَمَن ِبما َسِمَعُه ِمنـا؟
  .السَّماِع، والسَّماُع هَو ِمَن التَّبشيِر بالَمسيِح

أما َسِمعوا؟ نعم، َسِمعوا فالِكتاُب : َغيَر أنِّي أقوُل18
َل َصوُتُهم، وإلى إلى األرِض ُآلِّها وَص«: َیقوُل

إنَّ َبني : ولكنِّي أقوُل19 .»أقاصي المسكوَنِة أقواُلُهم
َتحِسدوَن «: ِإسرائيَل ما َفِهموا؟ قاَل موسى ِمْن َقْبُل

َشعًبا ال یكوُن َشعبـي، وُأثيُر َغيرَتُكم ِبَشعٍب ما هَو 
وَجَدني َمْن «: أمَّا إَشْعيا فَيقوُل ِبُجرَأٍة20 .»ِبَشعٍب

بَحثوَن عنِّي، وَظَهْرُت ِلَمْن آانوا ال آانوا ال َی
َمَددُت «: ولكنَُّه َیقوُل في َبني ِإسرائيَل21 .»َیطُلبوني

   .»َیديَّ َطواَل النَّهاِر ِلَشعٍب ُمَتَمرٍِّد َعنيٍد

  هل نبذ اهللا إسرائيل
  ١١الفصل 

 فأنا َنفسي ِمْن !آالََّهْل نَبَذ اُهللا َشعَبُه؟ : لِكنِّي أقوُل١
 .َبني ِإسرائيَل، ِمْن َنسِل إبراهيَم وَعشيَرِة ِبنياميَن

 وأنُتم .ختاَرُه ما نَبَذ اُهللا َشعَبُه وهَو الذي سَبَق فا2
َتعِرفوَن ما قاَل الِكتاُب في إیلّيا حيَن َشكا َبني 

یا ربُّ، َقَتلوا أنبـياَءَك «3: ِإسرائيَل إلى اِهللا، فقاَل
ا ُآلَّ َمذاِبِحَك وَبِقـيُت أنا وحدي، وُهم ُیریدوَن وَهَدمو

: َفماذا أجاَبُه صوُت اِهللا؟ أجاَبُه4 .»أْن َیقُتلوني
 .»أْبَقيُت َسبعَة آالِف َرُجل ما َحَنوا ُرآَبًة ِلَبعل«
وفي الزََّمِن الحاِضِر أیًضا َبِقـيٌَّة ِمَن النـاِس 5
الخِتـياُر بالنِّعمِة، فإذا آاَن ا6 .ختاَرها اُهللا بالنِّعمِة ا

  .فما هَو إًذا باألعماِل، وإالَّ لما َبِقـَيِت النِّعمُة ِنعمًة
فماذا َبعُد؟ ما آاَن َیطُلُبُه بنو ِإسرائيَل وال َینالوَنُه، 7

 أمَّا الباقوَن فَقَسْت ُقلوُبُهم، .ختاَرُهُم اُهللا ناَلُه الذیَن ا
قًال خاِمًال أعطاُهُم اُهللا َع«: آما جاَء في الِكتاِب8

 .»وُعيوًنا ال ُتبِصُر وآذاًنا ال َتسَمُع إلى هذا اليوِم
ِلتُكْن َمواِئُدُهم فّخا لُهم وَشَرًآا وحَجَر «: وقاَل داوُد9

لُتظِلَم ُعيوُنُهم َفال ُتبِصَر، ولَتُكْن 10 .َعثرٍة وِعقاًبا
  .»ُظهوُرُهم َمحِنـيًَّة ُآلَّ حين

ْت َقَدُم الَيهوِد لَيسُقطوا إلى هل َزلَّ: وأمَّا أنا فأقوُل11
 َبْل ِبَزلَِّتِهم صاَر الخالُص ِلغيِر الَيهوِد !األبِد؟ آالَّ

فإذا آاَن في 12 .حتى َتثوَر الغيَرُة في َبني ِإسرائيَل
َزلَِّتِهم ِغًنى ِللعاَلِم وفي ُنقصاِنِهم ِغًنى ِلساِئِر 

 آِتماِلِهم؟ الشُّعوِب، فَكْم یكوُن الِغنى في ا

  الم لغير اليهودالس
ما ُدمُت َرسوًال : واآلَن أقوُل ِلغيِر الَيهوِد ِمنُكم13

لَعلِّي ُأثيُر 14إلى َغيِر الَيهوِد، فأنا َفخوٌر ِبِرسالتي 
فإذا آاَن 15 .َغيَرَة َبني قومي فُأَخلَِّص َبعًضا ِمنُهم
َع اِهللا، فَهْل یكوُن َرفُضُهم أّدى إلى ُمصاَلَحِة العاَلِم م

وإذا آاَنِت الَخميَرُة 16ُقبوُلُهم إالَّ حياًة َبعَد موٍت؟ 
 وإذا آاَن األصُل .ُمَقدََّسًة، فالَعجيُن ُآلُُّه ُمَقدَّّس
فإذا ُقِطَعْت َبعُض 17 .ُمَقدًَّسا، فالُفروُع ُمَقدََّسٌة أیًضا

ِلُتشاِرَك الُفروِع، وُآنَت أنَت زیتوَنًة برِّیًَّة َفُطعِّْمَت 
فال 18الُفروَع الباِقـيَة في أصِل الشَّجَرِة وِخصِبها، 

 وآيَف َتفَتِخُر وأنَت .َتفَتِخْر على الُفروِع التي ُقِطَعْت
ال َتحِمُل األصَل، َبِل األصُل هَو الذي َیحِمُلَك؟ 

ُقِطَعْت ِتلَك الُفروُع حتى ُأطعََّم «: ولكنََّك َتقوُل19
َعْت ِلَعَدِم إیماِنها، وأنَت باق  هَي ُقِط!حسًنا20» !أنا

َفإن آاَن اُهللا لم ُیبِق 21 .إلیماِنَك، فال َتفَتِخْر َبْل َخْف
عَتِبْر  فا22على الُفروِع الطَّبـيِعيَِّة فَهْل ُیبقي عَليَك؟ 

ِبليِن اِهللا وِشدَِّتِه فالشِّدَُّة على الذیَن سَقطوا، والليُن لَك 
 .، وإالَّ فُتقَطُع أنَت أیًضاإذا ثَبتَّ أهًال ِلهذا الليِن

أمَّا ُهم، فإذا َتَوقَّفوا َعْن عَدِم إیماِنِهم ُیَطعَِّمُهْم اُهللا، 23
فإذا آاَن اُهللا 24 .ألنَّ اَهللا قاِدٌر على أْن ُیطِعمَُّهم ثانيًة

َقَطَعَك ِمْن زیتوَنٍة برِّیٍَّة َتنَتمي إَليها ِبطبـيعِتَك، 
َك في زیتوَنٍة جيَِّدٍة، فما أحقَّ وَطعََّمَك ِخالًفا ِلطبـيَعِت

الذیَن َینَتموَن إلى زیتوَنِتِهم بالَطبـيَعِة بأْن ُیطعَِّمُهُم 
   .اُهللا فيها

  السالم لشعب إسرائيل



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ١٣  من أصل١٠صفحة رقم  

فأنا ال ُأریُد، أیُّها اإلخوُة، أْن َتجَهلوا هذا السِّرَّ 25
َء، وهَو أنَّ ِقسًما ِمْن َبني ِلَئالَّ َتحَسُبوا أنُفَسُكم ُعقال

ِإسرائيَل َقسَّى َقلَبُه إلى أْن یكُمَل َعدُد الُمؤِمنيَن ِمْن 
وهكذا َیخُلُص جميُع َبني ِإسرائيَل، 26 .ساِئِر اُألَمِم

ِمْن ِصهيوَن َیجيُء الُمَخلُِّص «: آما جاَء في الِكتاِب
دي ویكوُن هذا َعه27 .وُیزیُل الُكفَر َعْن َبني َیعقوَب

فالَيهوُد ِمْن حيُث 28 .»َلُهم حيَن أمحو َخطایاُهم
خِتـياُر   وأمَّا ِمْن حيُث ا.الِبشاَرُة ُهم أعداُء اِهللا ِلخيِرُآم
وال َنداَمَة في 29 .اِهللا، َفُهم أحّباُؤُه إآراًما لآلباِء

فَكما َعَصيُتُم اَهللا ِمْن َقبُل 30 .ِهباِت اِهللا وَدَعوِتِه
فكذِلَك ُهْم َعَصوا اَهللا 31لِعصياِنِهم، وَرِحَمُكُم اآلَن 

ألنَّ اَهللا جَعَل البَشَر 32اآلَن لَيرَحَمُهم آما َرِحَمُكم، 
   .ُآلَُّهم ُسجناَء الِعصياِن حتى َیرَحَمُهم جميًعا

  عمق غنى اهللا
 وما أصَعَب !ما أعَمَق ِغنى اِهللا وِحكَمَتُه وِعْلَمه33

َمِن «: فالِكتاُب َیقوُل34ِمِه وَفهَم ُطُرِقِه؟ إدراَك أحكا
الذي عَرَف ِفْكَر الرَّبِّ، أو َمِن الذي آاَن َله ُمشيًرا؟ 

» وَمِن الذي باَدَرُه بالَعطاِء ِلـُيباِدَلُه ِبالِمثِل؟35
 . َفَلُه الَمجُد إلى األبِد.فُكلُّ شيٍء ِمنُه وِبه وإَليِه36
  .آمين

  اهللالحياة الجدیدة في خدمة 
  ١٢الفصل 

فُأناِشُدُآم، أیُّها اإلخوُة، ِبرْأَفِة اِهللا أْن َتجَعلوا ِمْن ١
 فَهِذِه .أنُفِسُكم َذبـيحًة َحـيًَّة ُمَقدََّسًة َمرِضيًَّة ِعنَد اِهللا

   .ِهَي ِعباَدُتُكُم الروِحيَُّة
نيا، بل َتَغيَّروا ِبَتجدیِد وال تَتَشبَّهوا ِبما في هِذِه الد2ُّ

ما هَو صاِلـٌح، وما هَو : ُعقوِلُكم ِلَتعِرفوا َمشيَئَة اِهللا
  .َمرِضـيٌّ، وما هَو آاِمّل

وأوصي ُآلَّ واحٍد ِمنُكم ِبَفضِل النِّعمِة الموهوَبِة لي 3
 َبْل أْن یَتَعقََّل في .أْن ال ُیغالَي في َتقدیِر َنفِسِه

 .ِر ما قَسَم اُهللا َله ِمَن اإلیماِنَتقدیِرها، على ِمقدا
فَكما أنَّ َلنا أعضاًء آثيرًة في جَسٍد واحٍد، وِلُكلِّ 4

هكذا َنحُن في آثَرِتنا 5ُعضٍو ِمنها َعَمُلُه الخاُص ِبه، 
جسٌد واحٌد في الَمسيِح، وُآلُّنا أعضاٌء َبعُضنا 

 خِتالِف ما ِنلنا ِمَن وَلنا َمواِهُب َتخَتِلُف با6ِلَبعض، 
فَمْن َله َموِهَبُة النُّبوَءِة فْلَيـَتنــبَّْأ وفًقا ِلإلیماِن، : النِّعَمِة

وَمْن َله َموِهَبُة الِخدمِة فَليخُدْم، وَمْن َله موِهَبُة 7
وَمْن َله موِهَبُة الَوعِظ َفلَيِعْظ، وَمْن 8التَّعليِم فلُيَعلِّْم، 

جِتهاٍد،   باُیعطي َفلُيعِط ِبَسخاٍء، وَمْن َیرِئس َفلَيرِئْس
  .وَمْن َیرَحم فْلَيرَحْم بُسروٍر

 َتَجنَّبوا الشَّرَّ وَتَمسَّكوا .ولَتُكِن الَمحبَُّة صاِدَقًة9
وأِحّبوا َبعُضُكم َبعًضا آإخوٍة، ُمَفضِّليَن 10 .بالخيِر

َغيَر ُمتكاِسليَن 11َبعَضُكم على َبعض في الكراَمِة، 
 . عاِمليَن للرَّبِّفي االجتهاِد، ُمتَِّقدیَن في الرُّوِح،

آونوا فِرحيَن في الرَّجاِء، صاِبریَن في الضِّيِق، 12
ساِعدوا اإلخوَة الِقدِّیسيَن 13 .ُمواِظبـيَن على الصَّالِة

  .في حاجاِتِهم، وداِوموا على ِضياَفِة الُغَرباِء

 .باِرآوا ُمضَطِهدیُكم، باِرآوا وال َتلَعنوا14
آونوا 16 .ُكوا مَع الباآيَنْب إفَرُحوا َمَع الَفِرحيَن وا15

   .تَِّضعوا ُمتَِّفقيَن، ال َتتَكبَّروا َبِل ا
  .ال َتحسبوا أنُفَسُكم ُحكماَء

جَتِهدوا أْن تعَملوا  ال ُتجازوا أحًدا شّرا ِبَشرٍّ، وا17
ساِلموا جميَع النـاِس إْن 18 .الَخيَر أماَم جميِع النـاِس
نَتِقموا ألنُفِسُكم أیُّها ال َت19 .أمَكَن، على َقْدِر طاَقِتُكم

:  فالِكتاُب َیقوُل.األِحّباُء، َبْل َدُعوا هذا ِلَغَضِب اِهللا
 .»لَي االنِتقاُم، َیقوُل الرَّبُّ، وأنا الذي ُیجازي«

إذا جاَع َعُدوَُّك فأطِعْمُه، وإذا َعِطَش «: ولِكْن20
سِقِه، ألنََّك في َعَمِلَك هذا َتجَمُع على رأِسِه َجمَر  فا
غِلِب الشَّرَّ  ال تَدِع الشَّرَّ َیغِلُبَك، بِل ا21 .»ٍرنا

   .بالَخيِر

  الواجب نحو السلطة
  ١٣الفصل 

على ُآلِّ إنسان أْن َیخَضَع ألصحاِب السُّلَطِة، فال ١
ُسلَطَة إالَّ ِمْن ِعنِد اِهللا، والسُّلطُة القاِئَمُة هَو الذي 

سَتَحقَّ  قاَوَم السُّلَطَة قاَوَم َتدبـيَر اِهللا، فافَمْن 2 .أقاَمها
وال َیخاُف الُحكـاَم َمْن َیعَمُل الَخيَر، َبْل َمْن 3 .الِعقاَب

 أُتریُد أْن ال َتخاَف السُّلَطَة؟ إعَمِل الخيَر .َیعَمُل الشَّرَّ
 ولِكْن .فِهـَي في ِخدَمِة اِهللا لَخيِرَك4 .َتَنْل ِرضاها

 الشَّرَّ، ألنَّ السُّلَطَة ال َتحِمُل السَّيَف َخْف إذا َعِمْلَت
 فإذا عاَقَبْت، فألنَّها في ِخدَمِة اِهللا لُتنِزَل .باِطًال

لذِلَك ال ُبدَّ ِمَن 5 .َغضَبُه على الذیَن َیعَملوَن الشَّرَّ
الُخضوِع ِللسُّلَطِة، ال َخوًفا ِمْن َغَضِب اِهللا فقط، َبْل 

ِلَهذا أنُتم َتدَفعوَن و6 .ُمراعاًة ِللضميِر أیًضا
 فأصحاُب السُّلَطِة َیخُدموَن اَهللا حيَن .الضَّراِئَب

: فأعُطوا ُآلَّ واحٍد حقَُّه7 .ُیواِظبوَن على هذا الَعَمِل
الضَّریَبَة ِلَمْن َله الضَّریَبُة، والجزَیَة ِلَمْن َله الجزَیُة، 

   .ه اِإلآراُموالَمهاَبَة ِلَمْن َله الَمهاَبُة، واِإلآراَم ِلَمْن َل

  محبة القریب
ال یُكْن عَليُكم ألحٍد َدْیٌن إالَّ َمحبَُّة َبعِضُكم ِلَبعض، 8

فالوصایا التي 9 .فَمْن أحبَّ َغيَرُه أتمَّ العَمَل بالشریعِة
» ال َتْزِن، ال َتقُتْل، ال َتسِرْق، ال َتشَتِه«: َتقوُل

: خَُّص في هِذِه الَوصيَِّةوِسواها ِمَن الَوصایا، َتتَل
فَمْن أَحبَّ 10 .»أِحبَّ َقریَبَك ِمثَلما ُتِحبُّ َنفَسَك«

قریَبُه ال ُیسيُء إلى أحٍد، فالَمحبَُّة َتماُم العَمِل 
  .بالشریعِة

حاَنْت ساَعُتُكم : وأنُتم َتعِرفوَن في أيِّ َوْقٍت َنحُن11
إَلينا ِممَّا لُتفيقوا ِمْن َنوِمُكم، فالخالُص اآلَن أقَرُب 

 .قَتَرَب النَّهاُر َتناهى الليُل وا12 .آاَن یوَم آَمنَّا
 .فْلَنْطَرْح أعماَل الظَّالِم وَنحِمْل ِسالَح النـوِر

ال َعرَبَدَة وال : ِلَنسُلك آما َیليُق السُّلوُك في النَّهاِر13
 .ُسكَر، وال ُفجوَر وال َفحَش، وال ِخصاَم وال حَسَد

 بالرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح، وال َتنَشِغلوا َبْل َتَسلَّحوا14
   .بالجَسِد ِإلشباِع َشَهواِته

  ال تحكم على أخيك
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  ١٤الفصل 
ِإقَبلوا َبيَنُكم َضعيَف اإلیماِن وال ُتحاِآموُه على ١

فِمَن النـاِس َمْن َیرى أْن یأُآَل ِمْن ُآلِّ شيٍء، 2 .آراِئِه
 .هَو َضعيُف اإلیماِن َفال یأُآُل إالَّ الُبُقوَلوِمنُهم َمْن 

فعلى َمْن یأُآُل ِمْن ُآلِّ شيٍء أْن ال َیحَتِقَر َمْن ال 3
یأُآُل ِمثَلُه، وعلى َمْن ال یأُآُل ِمْن ُآلِّ شيٍء أْن ال 
 .َیدیَن َمْن یأُآُل ِمْن ُآلِّ شيٍء، ألنَُّه َمْقبوّل ِعنَد اِهللا

خاِدَم َغيِرَك؟ فهَو في عيِن وَمْن أنَت حتى َتدیَن 4
 وسَيـثُبُت ألنَّ الرَّبَّ قاِدٌر على .َسيِِّدِه َیسقُط أو َیْثُبُت

  .أْن ُیثــبَِّته
وِمَن النـاِس َمْن ُیَفضُِّل یوًما على یوٍم، وِمنُهم َمْن 5

 وال بأَس أْن َیثُبَت ُآلُّ واحٍد .ُیساوي َبيَن األیَّاِم ُآلِّها
َمْن ُیراعي یوًما ُدوَن َبقيَِّة األیَّاِم ألنَّ 6 .على رأِیه

ُیراعيِه إآراًما ِهللا، وَمْن یأُآُل ِمْن ُآلِّ شيٍء یأُآُل 
إآراًما ِهللا ألنَُّه َیشُكُر اَهللا، وَمْن ال یأُآُل ِمْن ُآلِّ شيٍء 

فما ِمْن أحٍد ِمنَّا َیحيا 7 .ال یأُآُل إآراًما ِهللا وَیشُكُر اَهللا
فإذا َحيـينا فللرَّبِّ 8 . أحٍد َیموُت ِلَنفِسِهِلَنفِسِه، وما ِمْن

 وَسواء َحيـينا أْم ُمتنا، .َنحيا، وإذا ُمتنا فللرَّبِّ َنموُت
والَمسيُح ماَت وعاَد إلى الحياِة ليكوَن 9 .فللرَّبِّ َنحُن

فكيَف یا هذا َتدیُن أخاَك؟ 10 .َربَّ األحياِء واألمواِت
ُن جميًعا َسَنِقُف أماَم وآيَف یا هذا َتحَتِقُر أخاَك؟ َنح

َحيٌّ أنا، َیقوُل «: والِكتاُب َیقوُل11َمحَكَمِة اِهللا، 
الرَّبُّ، لي َتنَحني ُآلُّ ُرآَبٍة، وبَحمِد اِهللا ُیسبُِّح ُآلُّ 

وإًذا، فُكلُّ واحٍد ِمنـا َسُيؤدِّي َعْن َنفِسِه 12 .»ِلسان
   .ِحساًبا ِهللا

  ال تجعل أخاك یسقط
فال َیحُكْم َبعُضنا على َبعض، َبِل اَألولى ِبُكم أْن 13

َتحُكموا بأْن ال یكوَن أحٌد حَجَر َعثَرٍة أو عاِئًقا 
وأنا عاِلٌم وُمَتَيقٌِّن في الرَّبِّ َیسوَع أنَّ ال 14ألخيِه، 

شيَء َنِجّس في َحدِّ ذاِتِه، ولكنَُّه یكوُن َنِجًسا ِلَمْن 
فإذا أَسْأَت إلى أخيَك ِبما تأُآُله، 15 .ًساَیعَتِبُرُه َنِج

 فال َتجَعْل ِمْن َطعاِمَك .فأنَت ال َتسُلُك طریَق الَمحبَِّة
وال ُتَعرِّْض 16سَبــًبا ِلَهالِك َمْن ماَت الَمسيُح ألجِلِه، 

فما َمَلكوُت اِهللا َطعاٌم 17 .ما هَو َخيٌر ِلكالِم السُّوِء
 .فَرٌح في الرُّوِح الُقُدِسوَشراّب، َبْل َعْدّل وَسالٌم و

َفَمْن َخَدَم الَمسيَح ِمثَل هِذِه الِخدَمِة ناَل ِرضى اِهللا 18
  .وَقبوَل النـاِس

ال 20 .فلَنْطُلْب ما فيِه السَّالُم والُبنياُن الُمشَتَرُك19
 ُآلُّ شيٍء طاِهٌر، .َتهِدْم عَمَل اِهللا ِمْن أجِل الطَّعاِم

وَن ِبما تأُآُلُه حَجَر َعثرٍة ولِكْن ِمَن السُّوِء أْن تك
وِمَن الَخيِر أْن ال تأُآَل َلحًما وال َتشَرَب 21ألخيَك، 

 vحَتِفظ فا22 .َخمًرا وال َتتناَوَل شيًئا َیصِدُم أخاَك
 . ما ُتؤِمُن ِبه في هذا األمِر َبيَنَك وَبيَن اِهللاvحَفظ وا

 َیراُه َهنيًئا ِلَمْن ال َیحُكُم على َنفِسِه إذا َعِمَل ِبما
أمَّا الذي َیرتاُب في ما یأُآُل، فَمحكوٌم عَليِه 23 .حَسًنا

 وُآلُّ شيٍء ال َیصُدُر َعْن .أنَُّه ال َیعَمُل هذا َعْن إیمان
  .إیمان َفهَو َخطيَئٌة

  اعملوا ما یرضي اآلخرین

  ١٥الفصل 
 أْن َنحَتِمَل ُضعَف فَعَلينا َنحُن األقِویاَء في اإلیماِن١

َبْل لَيعَمْل 2الضُّعفاِء، وال َنطُلُب ما ُیرضي أنُفَسنا، 
 .ُآلُّ واحٍد ِمنَّا ما ُیرضي أخاُه ِلخيِر الُبنياِن الُمَشَترِك

وما طَلَب الَمسيُح ما ُیرضي َنفَسُه، َبْل آما جاَء في 3
لُّ وُآ4 .»شتاِئُم الذیَن َیشُتموَنَك وَقَعْت عَليَّ«: الِكتاِب

 في الُكُتِب الُمَقدََّسِة إنَّما جاَء لُيَعلَِّمنا ¸ما جاَء َقبًال 
آيَف َنحصُل على الرَّجاِء ِبما في هِذِه الُكُتِب ِمَن 

فلُيعِطُكم إلُه الصَّبِر والَعزاِء اتِّفاَق 5 .الصَّبِر والَعزاِء
الَرأِي في ما َبيَنُكم آما َعلََّمنا الَمسيُح َیسوُع، 

دوا اَهللا أبا َربِّنا َیسوَع الَمسيِح ِبَقلٍب واحٍد ِلُتَمج6ِّ
   .وِلسان واحٍد

  البشارة لكل الشعوب
 .قَبلوا َبعُضُكم َبعًضا ِلَمجِد اِهللا آما َقِبلُكُم الَمسيُح فا7
وأنا أقوُل لُكم إنَّ الَمسيَح صاَر خاِدَم الَيهوِد لُيظِهَر 8

أمَّا َغيُر 9 .ٌق وَیِفـَي ِبما وَعَد ِبه اآلباَءأنَّ اَهللا صاِد
الَيهوِد فُيمجِّدوَن اَهللا على َرحَمِتِه، آما جاَء في 

لذِلَك ُأسبُِّح ِبَحمِدَك َبيَن اُألَمِم، وُأرتُِّل «: الِكتاِب
إفَرحي أیَُّتها اُألَمُم مَع «: وجاَء أیًضا10 .»سِمَك ال

 الرَّبَّ یا جميَع َسبِّحوا«: وأیًضا11» !َشعِب اِهللا
: وقاَل إَشْعيا12» ! َمجِّدوُه یا جميَع الشُّعوِب!اُألَمِم

سَيظَهُر َفرٌع ِمْن أصِل َیسَّى، َیقوُم ِلـَيسوَد اُألَمَم «
  .»وعَليِه یكوُن َرجاُء الشُّعوِب

فْليغُمْرُآم إلُه الرَّجاِء بالفَرِح والسَّالِم في اإلیماِن، 13
خدمة !ُقدَرِة الرُّوِح الُقُدِسحتى َیفيَض َرجاُؤُآم ِب

 بولس الرسولية
فأنا على ِثَقٍة یا إخوتي بأنَُّكم ُممَتِلئوَن َخيًرا، 14

وأنَُّكم فاِئضوَن بالَمعِرَفِة، قاِدروَن على أْن َینَصَح 
ولِكنِّي َآَتبُت إَليُكم في َبعِض 15 .َبعُضُكم َبعًضا

 إَليها، وذِلَك ِللِنعَمِة اُألموِر ِبَكثيٍر ِمَن الُجرَأِة ألنبَِّهُكم
حتى أآوَن خاِدَم الَمسيِح َیسوَع 16التي وَهَبها اُهللا لي 
   .ِعنَد َغيِر الَيهوِد

وأنا أخُدُم ِبشاَرَة اِهللا آكاِهن، فَيصيُر َغيُر الَيهوِد 
 .ُقرباًنا َمقبوًال ِعنَد اِهللا ُمَقدًَّسا بالرُّوِح الُقُدِس

َر في الَمسيِح َیسوَع وَیِحقُّ لي، إًذا، أْن أفَتِخ17
ألنِّي ال أجُرُؤ أْن أتَكلََّم إالَّ ِبما َعِمَلُه 18ِبِخدَمتي ِهللا، 

الَمسيُح على َیدي ِلِهداَیِة َغيِر الَيهوِد إلى طاَعِة اِهللا، 
وِبُقوَِّة اآلیاِت والُمعِجزاِت وِبُقدَرِة 19 ¸بالَقوِل والِفعِل

ها إلى اللِّيریُكوَن  ِمْن ُأوُرشليَم وما َحوَل.ُروِح اِهللا
وُآنُت َحریًصا أْن ال 20 .أآَمْلُت الَتبشيَر بالَمسيِح

سِم الَمسيِح، ِلَئالَّ أبِنـَي  ُأَبشَِّر َحيُث َسِمَع النـاُس با
: فَعِملُت ِبما جاَء في الِكتاِب21على أساِس َغيري، 

الذیَن ما َبشََّرُهم ِبه أحٌد سُيبِصروَن، والذیَن ما «
   .» َسَيفهموَنَسِمعوا ِبه

  رغبة بولس في زیارة رومة
أمَّا 23 .وهذا ما َمَنَعني ِمراًرا ِمَن الَمجيِء إَليُكم22

اآلَن وال َمجاَل عَمل لي َبعُد في هِذِه األقطاِر، ولي 
فأنا أرجو 24ِمْن ِعدَِّة ِسنيَن َشوٌق إلى الَمجيِء إَليُكم، 
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ِعنَد ُمروري ِبُكم في طریقي إلى إسباِنـَيَة أن أراُآم 
وأسَتعيَن ِبُكم على السََّفِر إَليها، َبعَد أْن أنَعَم ولو َقليًال 

ولِكنِّي اآلَن ذاِهّب إلى ُأوُرشليَم في ِخدَمِة 25 .ِبلقاِئُكم
ألنَّ آناِئَس مِكدوِنـيََّة وآخاِئَيَة 26اإلخَوِة الِقدِّیسيَن، 

َبــرَّعوا ِبَبعِض الَمعونِة ِللُمحتاجيَن سَتحَسنوا أْن َیت ا
ُهُم 27 .ِمَن اإلخَوِة الِقدِّیسيَن الذیَن في ُأوُرشليَم

سَتحَسنوا ذِلَك وهَو َحقٌّ عَليِهم، ألنَُّهم شاَرآوا أبناَء  ا
ساِئِر الشُّعوِب في َخيراِتِهِم الّروِحيَِّة فكاَن على 

وَبعَد أْن 28 .ِدیَِّةَهُؤالِء أْن َیخِدموُهم ِبخيراِتِهِم الما
أقوَم ِبهِذِه المهمَِّة وُأسلَِّم إَليِهم ِتلَك الَمعوَنَة، َأُمرُّ ِبُكم 

وأعلُم أنِّي إذا ِجئُت 29 .وأنا في طریقي إلى إسبانَيَة
  .إَليُكم أجيُء ِبِملِء َبرَآِة الَمسيِح

سِم َربِّنا َیسوَع الَمسيِح  فُأناِشُدُآم، أیُّها اإلخوُة، با30
َمحبَِّة الرُّوِح، أْن ُتجاِهدوا َمعي ِبَرفِع َصلواِتُكم وِب

لُينِقَذني ِمْن أیدي الخاِرجيَن 31إلى اِهللا، ِمْن أجلي، 
على اإلیماِن في الَيهوِدیَِّة وَیجعَل ِخدَمتي في 

فأجيَء 32ُأوُرشليَم َمقبوَلًة ِعنَد اإلخوِة الِقدِّیسيَن، 
ولَيُكْن 33 .رتاَح ِعنَدُآمإَليُكم َمسروًرا إْن شاَء اُهللا، وأ

  . آمين.إلُه السَّالِم َمعُكم أجمعيَن

  تحّيات خصوصّية
  ١٦الفصل 

 .ُأوصيُكم بُأخِتنا ِفـيَبَة، خاِدَمِة َآنيسِة َآنخریَة١
َتَقبَّلوها في الرَّبِّ َقبوًال َیليُق ِباإلخوِة الِقدِّیسيَن، 2

 َتحتاُج إَليِه ِمنُكم، ألنَّها أسَعَفْت وساِعدوها في ُآلِّ ما
  .آثيًرا ِمَن اِإلخوِة وأسَعَفْتني أنا أیًضا

َسلِّموا على ِبریسِكلََّة وَأِآيال، ُمعاِوَنيَّ في الَمسيِح 3
 .اللَذیِن َعرَّضا حياَتُهما ِللموِت ِمْن أجلي4َیسوَع، 

 وما أنا َوحدي أشُكُرُهما، َبْل جميُع آناِئِس الُمؤمنيَن
وسلِّموا أیًضا على الكنيَسِة 5 .ِمْن َغيِر الَيهوِد أیًضا
 َسلِّموا على الَحبـيِب .التي َتجَتِمُع في َبيِتِهما
 .هَتدى في آسيَة إلى الَمسيِح أبـينيُتوَس، أوَِّل َمِن ا

 .َسلِّموا على َمرَیَم التي َتِعَبْت آثيًرا في ِخدَمِتُكم6
ویوِنـياَس، َنسيَبـيَّ َسلِّموا على أنَدُروِنـيُكوَس 7

وَرفيَقيَّ في السِّجِن، وُهما ِمَن الَمشهوریَن َبيَن 
  .هَتَدیا َقبلي إلى الَمسيِح الرُُّسِل، َبِل ا

وعلى 9َسلِّموا على أمبلياتوَس َحبـيبـي في الرَّبِّ، 8
ُأوْربانوَس ُمعاِوِننا في الَمسيِح، وعلى الَحبـيِب 

َس الذي َبْرَهَن َعْن سلِّموا على أُبل10ِّ .إستاخيَس
 ¸ َسلِّموا على أهِل َبيِت أِرستوبوُلَس.َثباِتِه في الَمسيِح

 َسلِّموا على الذیَن .َسلِّموا على ِهيروِدیوَن َنسيبـي11
َسلِّموا على 12 .في الرَّبِّ ِمْن أهِل َبيِت َنرآيسُّوَس

 .َتریَفيَنَة وَتریُفوسَة اللـتيِن َتْتَعباِن في ِخدَمِة الرَّبِّ
َسلِّموا على َبرسيَس الَمحبوَبِة التي َتِعَبْت آثيًرا في 

َسلِّموا على ُروُفَس الُمختاِر في 13 .ِخدَمِة الرَّبِّ
َسلِّموا على 14 .الرَّبِّ، وعلى ُأمِِّه التي ِهـَي آُأّمي

أسينيكِرُتَس وَفليغوَن وَهرميَس وَبتروباَس وَهْرماَس 
َسلِّموا على فيلولوُغَس 15 .وعلى اإلخَوِة الذیَن مَعُهم

وجوليا ونيرُیوَس وُأخِتِه، وعلى أولمباَس وجميِع 
  .اإلخَوِة الِقدِّیسيَن الذیَن مَعُهم

 آناِئُس .ِلـُيَسلِّم َبعُضُكم على َبعض ِبُقبَلٍة ُمَقدََّسٍة16
  .الَمسيِح ُآلُّها ُتَسلُِّم عَليُكم

  توصيات ختامّية
ناِشُدُآم، أیُّها اإلخوُة، أْن تكونوا على َحَذٍر ِمَن وُأ17

الذیَن ُیثيروَن الِخالَف والَمصاِعَب ِبُخروِجِهم على 
ألنَّ أمثاَل 18بَتِعدوا َعنُهم،   ا.التَّعاليِم التي َتلقَّيُتموها

َهُؤالِء ال َیخُدموَن الَمسيَح َربَّنا، َبْل ُبطوَنُهم، 
 .الِم الَمعسوِل ُبَسطاَء الُقلوِبوَیخَدعوَن بالَتملُِّق والك

وما ِمْن أَحٍد إالَّ َعَرَف طاَعتُكم، وِلَهذا أنا أفَرُح 19
 ولِكنِّي ُأریُد أْن تكونوا ُحكماَء في ما هَو َخيٌر، .ِبُكم

وإلُه السَّالِم َسَيسحُق إبليَس 20 .أبریاَء في ما هَو َشرٌّ
  .نا َیسوَع َمعُكم ولَتُكْن ِنعَمُة َربِّ.َسریًعا َتحَت أقداِمُكم

ُیَسلُِّم عَليُكم ُمعاِوني تيموثاوُس وأنِسبائي 21
  .ُلوِآيوُس ویاُسوُن وُسوسيباتُرُس

وأنا َترتيوس، آاتَب هِذِه الِرسالِة، ُأَسلُِّم عَليُكم في 22
  .الرَّبِّ

وُیَسلُِّم عَليُكم غاُیُس ُمضيفي وُمضيُف الكنيسِة 23
أراْسُتُس، أميُن ُصندوِق المدینِة،  وُیَسلُِّم عَليُكم .ُآلِّها

ِنعَمُة َربِّنا َیسوَع الَمسيِح َمعُكم 24] .وأخونا َآوارُتُس
   .[ آمين.أجَمعيَن

  حمد ختامي
الَمجُد ِهللا القاِدِر أن ُیَثبَِّتُكم في اإلنجيِل الذي أعَلَنُه 25

ُمعَلِن الذي َبِقـَي ُمناِدًیا بـَيسوَع الَمسيِح َوفًقا ِللِسرِّ ال
وظَهَر اآلَن ِبما َآتَبُه 26 ¸مكتوًما مدى األَزِل

األنبـياُء وعَرفْتُه جميُع الشُّعوِب، آما أَمَر اُهللا 
  .األَزلـيُّ، حتى ُیطيعوا وُیؤِمنوا

 .الَمجُد ِهللا الحكيِم وْحَدُه، بـَيسوَع الَمسيِح إلى األَبِد27
 .آمين
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