
 الرسالة إلى مؤمني روما
  

  قوة هللا للخالص
  

  حتياج البشري الحل اإللھي لإل–بشارة اإلنجيل 
  

  الكاتب وتاريخ الكتابة
  

  . م57وقد كتبھا حوالي سنة ) 3: 22أع (ومن التعلم ) 19- 1: 9أع (ھو الرسول بولس الذي كتب عن نعمة هللا من واقع التجرية 
  

  الغرض من الرسالة
   

  :ًرسول أساسا للمؤمنين من األمم الذين عاشوا في عاصمة االمبراطورية الرومانيةكتبھا بولس ال
  .ليقدم نفسه للمؤمنين ھناك ويحثھم على نشر اإلنجيل - 1
 .ليبرز حق اإلنجيل الذي كان يبشر به، وليدافع عنه - 2
 ).24: 3(ليشجع المؤمنين الرومان على أن يتكلوا على نعمة هللا فقط لخالصھم  - 3

  
  

  سالة روماركيف تقرأ 
  

 الخطية والموت من خالل يسوع، الذىوتكشف رسالة روما أن هللا قد ظفر بالنصرة على .  في الحياة ھو هللاإن مصدر القوة المطلقة
  .ًاحتمل القصاص بالموت بدال منا والذي كسر سلطان الخطية المطلق علينا

  
إن دراسة مقرونة بالصالة .  وأفعال أولئك الذين أحبھم هللا بعمقويستطيع المسيحيون المؤمنون من خالل قوة هللا أن يعكسوا مواقف

. التجاوب البسيط والمستمر مع اإليمان بيسوع وبعمله على الصليب: ار عن سر الحياة الممتلئة بالروحلھذه الرسالة ستزيح الست
  !فاستعد

  
ياتھم بفضل رسالة ھذا السفر، ثم تقدموا ليصبحوا إن الكثيرين من رجال اإليمان مثل مارتن لوثر وجون وسلي وآخرين قد تغيرت ح

فعليك مثل أولئك الرجال والنساء . ًبدورھم مغيرين للعالم بأن طبقوا حقيقة أن اإليمان ھو كل المطلوب ليكون المرء مقبوال أمام هللا
  !بالتمسك بھذا السفر حتى تمسك رسالته بك

  
فبعد مقدمة مختصرة يعلن الرسول بولس أن كل الناس، بصرف النظر عن . ًإن ھذه الرسالة من أكثر أسفار العھد الجديد تنظيما

عامل هللا بعدل مع ، ثم يشرح كيف ت)20: 3 ؛ 18: 1(خلفياتھم أو جنسياتھم، ھم خطاة وبالتالي ليسوا قادرين على إقامة عالقة مع هللا 
ًقة بين هللا واإلنسان أمرا ممكنا  العالًالخطية، جاعال ثم يؤكد الرسول بولس أن إيماننا، كاستجابة لعمل هللا على ). 39: 8 ؛ 21: 3(ً

. ، ويظل ھو الطريق للوصول إلى قوة المسيح الساكن فينا حتى نقول ال للخطية ونعم )خالصنا(الصليب، ھو مفتاح تبريرنا 
ً أعد عمل هللا الفدائي على مدى التاريخ طريقا لليھود وكذا ألناس من كل شعب آخر كيف 11- 9ويلخص الرسول بولس في الفصول 

ًسوف تجد في الفصول الخمسة األخيرة إرشادا عمليا للطريقة . ليستفيدوا من ھبة نعمة هللا من خالل موت المسيح على الصليب) األمم( ً
: 15" (لكي تمجدوا هللا أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد"التي يمكن أن تحيا بھا إيمانك في وحدة مع المؤمنين اآلخرين 
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