
 الرسالَةُ من بولُس ِإلَى الْمْؤمنين في رومـــا
 
 

 تحية

١ 

١نـى: ميسيحِ عسالْم دبع ولُسى. بشْربِالْب يي ُألنَادناخْتَاروال، وسر ي َألكُونانعاَهللا د ٢. ِإن يه هذه
. وهي عنِ ابنه عيسـى الْمسيحِ مولَانَا٣. ة َأنْبِياِئه، كَما ورد في الْكتَابِالْبشْرى الَّتي وعد بِها من قَبُل بِواسطَ

 ،داوِل دنَس نم ِلدانٍ، وكَِإنْس و٤فَههتاميبِق ذَِلكاِهللا و ناب َأنَّه ةيمظع ةبِقُو نهروسِ، تَبوحِ الْقُدبِالر نَّهلَكو نم 
توالْم.  

ِإنَّه بِواسطَة عيسـى الْمسيحِ، ومن َأجِل اسمه، نلْتُ نعمةً َألكُون رسوال َألدعو النَّاس من كُلِّ الشُّعوبِ، ِإلَى ٥
  .وا ِلعيسـى الْمسيحِوَأنْتُم َأيضا من ضمنهِم، َألن اَهللا دعاكُم ِلتَكُون٦ُ. الطَّاعة واِإليمانِ

٧الْخَاص هبِلتَكُونُوا شَع اكُمعداُهللا و كُمبحي ينا، الَّذومي رف ينالَّذ كُلُّكُم َأنْتُم لَكُم َأنَا َأكْتُبةُ . ومالنِّع كُملَيع
  .والسالم من اِهللا َأبِينَا وعيسى الْمسيحِ مولَانَا

  أن يزورهم يريد

٨كُمانِإيم نثُ عدتَحي كُلَّه الَمالْع ا، َألنيعمج كُملَأج نيحِ مسـى الْميسع طَةاسِإلَهِي بِو َأشْكُر ،ءُل كُلِّ شَيَأو .
في دعاِئي، وَأسَألُه َأن ١٠هد ِلي َأنِّي َأذْكُركُم داِئما وِإن اَهللا الَّذي َأعبده من كُلِّ قَلْبِي، وُأبشِّر بِِإنْجِيِل ابنه، يش٩ْ

َألنِّي مشْتَاقٌ جِدا َأن َأراكُم ِلكَي ُأعطيكُم بركَةً ١١. َأتَمكَّن بِمشيَئة اِهللا من َأن َأحضر ِلزِيارتكُم في يومٍ من اَأليامِ
ةً ِلتَقْوِييوحركُمي١٢. تانبِِإيم َأنْتُمو ،كُمانبِِإيم عفََأنَا َأتَشَج ،كُمنْدَأنَا عا وضعنَا بضعب عَأنَّنَا نُشَج َأي.  

١٣دتُ ِلحعننِّي ملَكو ،كُمورَأز َأن اترةَ مدتُ عدي، َأنِّي قَصتخْوا ارِفُوا يتَع َأن كُمُأرِيدواآلن  . َأن ِإنِّي ُأرِيد
: َألن علَي واجِبا نَحو كُلِّ الشُّعوب١٤ِ. تُثْمر خدمتي عنْدكُم َأنْتُم َأيضا، كَما َأثْمرتْ بين الشُّعوبِ اُألخْرى

ثَقَّفَةرِ الْمغَيو ثَقَّفَةالْم ،ةرضتَحرِ الْمغَيو ةرضتَحالْماءولَى الس١٥.  ع ي َأنا فجِد غَبَأنِّي َأر ببالس وذَا هه
  .ُأبشِّركُم َأنْتُم َأيضا الَّذين في روما

  قوة اإلنجيل

١٦نكُلِّ م ا اُهللا ِإلنْقَاذهمتَخْدسي يةُ الَّتا الْقُواِإلنْجِيِل، َألنَّه الَةبِرِس رَأنَا َأفْتَخودهي رغَي َأم ودهي اءوس ،نْؤمي  .
: كَما يقُوُل الْكتَاب. َألن اَهللا َأعلَن في هذه الرسالَة كَيفَ يعتَبِرنَا صاِلحين، وذَِلك بِاِإليمانِ َأوالً وَأخيرا١٧

 ".يحيا الصاِلح بِواسطَة اِإليمانِ"



  فساد الناس

. ِإن غَضب اِهللا معلَن من السماء علَى جميعِ ما يفْعلُه النَّاس من شَر وفَساد، الَّذين بِفَسادهم يحجبون الْحق١٨َّ
١٩حاضو ونِ اِهللا، هع رِفُوهعي شَرِ َأنِللْب نكما يكُلَّ م َألن ضاَهللا َأو َألن ملَهملَه ه٢٠. ح ،ينالَمالْع نْذُ خَلْقمو

فَِإن صفَات اِهللا الَّتي ال تَراها الْعين، َأي قُوتَه اَألبديةَ وطَبِيعتَه اِإللَهِيةَ، هي ظَاهرةٌ بِوضوحٍ وتُدرِكُها الْعقُوُل 
هخْلُوقَاتالِل مخ نالنَّ. م ُؤالءه ،ذْرٍِإذَنبِال ع مه ِل ٢١. اسب ،وهدمحي لَمو كَِإلَه وهدجمي لَم منَّهفُوا اَهللا، لَكرع مفَه

الْغَبِي مقْلُهع َأظْلَمو ،مهكْرطَّ ف٢٢. انْحاءَأغْبِي يقَةقي الْحف مهو ،اءكَمح مَأنَّه ونمعز٢٣. ي نال مدبالِل اِهللا وج
فاحوالزو ،انَاتويالْحورِ، والطُّيي، وانِ الْفَانلَى شَكِْل اِإلنْسةَ عنُوعصيَل الْماثالتَّم وندبعاِئمِ، يالد.  

٢٤امسانُوا َأجةَ، فََأهاسوا النَّجبتَكرِلي قُلُوبِهِم اتواُهللا ِإلَى شَه مكَهتَر ضٍِلذَِلكعب عم مهضعب موا ٢٥. هتَبِع مَألنَّه
دالَى ِإلَى اَألبتَعو كارتَب الْخَاِلق نال مدخْلُوقَ بوا الْمدبعا واتَّقَوقِّ اِهللا، وح نال مدَل باطالْب .ينآم.  

٢٦ةحفَاض اتواُهللا ِإلَى شَه مكَهتَر ِلذَِلك .ن رِ فَِإنغَي اتسارمةَ بِميةَ الطَّبِيعيالقَةَ الجِنْسالْع لْندتَباس مهاءس
ةيضٍ، ٢٧. طَبِيععب ونَح مهضعب ةوقُوا بِالشَّهتَراحو ،اءالنِّس عةَ ميةَ الطَّبِيعيالقَةَ الْجِنْسكُوا الْعاُل، تَرجالر كَذَِلكو

اروهِمقسَل ِلفادالْع قَابهِمِ الْعلَى َأنْفُسوا علَبج بذَِلكاٍل، ورِج عاال مرِج شَاءوا الْفَحتَكَب.  
٢٨حصا ال يلُوا ممعِلي ،ةدقُوِلهِمِ الْفَاسِإلَى ع مكَهاَهللا تَر رِفُوا اَهللا، فَِإنعي وا َأنفَضر مَألنَّه٢٩. ومبِكُلِّ م ينلُوء

يلَةذالرعِ والطَّماِإلثْمِ وو اعِ الشَّرَأنْو .وءالسكْرِ والْمامِ وصالْخالْقَتِْل وو دسبِالْح ينلُوءممو . ،ينام٣٠نَم ،فْتَرِينم
ف ينارِعب ،ينخنْتَفم ،رِينتَكَبم ،يناَهللا، شَتَّام ونهكْرنِ، يياِلدالْو ونيعطال ي ،ِل الشَّرم٣١ي ع فال شَرمٍ وبِال فَه

ةمحال رنَانٍ وال ح٣٢. و ماَل، فَهماَألع هذُل همعي نلَى مع توبِالْم كَماَهللا ح ا َأنديج رِفُونعي مَأنَّه عمو
  .ك يمدحون الَّذين يعملُونَهايعملُونَها وَأكْثَر من ذَِل

 

 العقاب اإللهي

٢ 

َألنَّك عنْدما تَحكُم . فََأنْتَ يا من تَحكُم علَى اآلخَرِين وفي نَفْسِ الْوقْت تَعمُل َأعمالَهم، َأنْتَ بِال عذْرٍ، مهما كُنْت١َ
ضَأي كلَى نَفْسع كُمتَح ،هِملَياَل٢. اعماَألع هذه لُونمعي ينِل الَّذدبِالْع باقعاَهللا ي َأن لَمنَع ننَحا ٣. وي ْل تَظُنفَه

يمِ وصبرِه َأم َأنَّك تَستَهِين بِلُطْفه الْعظ٤من تَحكُم علَى اآلخَرِين وتَعمُل َأعمالَهم، َأنَّك تَهرب من عقَابِ اِهللا؟ 
  واحتماِله؟ َأال تَعلَم َأن الْقَصد من لُطْف اِهللا هو َأن يقُودك ِإلَى التَّوبة؟

َألن ٦. ابه الْعادَللَكنَّك عنيد وقَلْبك قَاسٍ، فََأنْتَ تَخْزِن ِلنَفْسك عقَابا َأفْظَع يحلُّ علَيك يوم يعلن اُهللا غَضبه وعق٥َ
هلمع بسح داحازِي كُلَّ وجي٧. اَهللا سةينَاح نالِل : فَمِإلَى الْج نوعساِلحِ، يِل الصمي الْعف ةرثَاببِالْم ينالَّذ

اةَ الْخُلُوديح يهِمطعي ،ةياقالْب اةيالْحو ةامالْكَرن٨َ. و نمىوُأخْر ةياح : ينالَّذو ينيلَى اَألنَانع ظَهغَيو هبغَض بصي



. فَالْويُل والْعذَاب ِلكُلِّ من يعمُل الشَّر، ِللْيهود ثُم َأيضا ِلغَيرِ الْيهود٩. يرفُضون الْحقَّ ويتْبعون الْباطَل
  .َألن اَهللا ال يتَحيز َألحد١١. مةُ والسالم ِلكُلِّ من يعمُل الْخَير، ِللْيهود ثُم َأيضا ِلغَيرِ الْيهودوالْجالُل والْكَرا١٠
يعةُ موسى ويخْطُئون، والَّذين عنْدهم شَرِ. فَالَّذين لَيس عنْدهم شَرِيعةُ موسى ويخطُئون، يهلكُون حتَّى بِدونها١٢

بْل من يطيع . فَلَيس من يستَمع ِإلَى تالوة الشَّرِيعة هو الَّذي يعتَبر صاِلحا عنْد اِهللا١٣. يحكَم علَيهِم بِموجبِها
موسى، لَكن متَى عملُوا بِالْفطْرة ما تَْأمر بِه الشَّرِيعةُ، فَغَير الْيهود لَيس عنْدهم شَرِيعةُ ١٤. الشَّرِيعةَ كُلَّها

هِمةً َألنْفُسشَرِيع كُونُونةُ، يالشَّرِيع مهنْدع سلَي ينالَّذ ُؤالءي ١٥. فَهف ودجوةُ مالشَّرِيع بِه را تَْأمم َأن نيبذَا يهو
قُلُوبِهِم .فَِإنابولُوا الصمتَى عملُوا الْخَطََأ ومتَى عم مهةَ تُخْبِريلاخالد مهَأفْكَارو ،بِذَِلك مثُهدتُح مهاِئرمض  .

ِإلنْجِيُل الَّذي ُأنَادي بِه فَا. وكُلُّ هذَا يْؤخَذُ في االعتبارِ يوم يحاكم اُهللا َأسرار النَّاسِ بِواسطَة الْمسيحِ عيسى١٦
  .يقَرر هذَا

  العمل بفرائض الشريعة

َأنْتَ تَعرِفُ الشَّرِيعةَ، وِلذَِلك تَفْهم ١٨. واآلن، َأنْتَ تُسمي نَفْسك يهوديا، وتَتَّكُل علَى الشَّرِيعة، وتَفْتَخر بِاِهللا١٧
وَأنْتَ تَعتَقد َأنَّك قَاِئد ِللْعميانِ، ونُور ِلمن هم في الظَّالمِ، ١٩. فَرقَ بين الْحقِّ والْباطِلمشيَئةَ اِهللا وتَعرِفُ الْ

مهال، َأنْتَ يا ٢١. يعةَومهذِّب ِلَألغْبِياء، ومعلِّم ِللْجهالء، وَأنَّك بلَغْتَ ذُروةَ الْمعرِفَة والْحقِّ َألن عنْدك الشَّر٢٠ِ
ال : َأنْتَ تَقُوُل٢٢ال تَسرِقُوا، فَهْل يصح َأنَّك تَسرِقُ؟ : من تُعلِّم اآلخَرِين، ِلماذَا ال تُعلِّم نَفْسك؟ َأنْتَ تُنَادي وتَقُوُل

َأنْتَ تَتَباهى بِالشَّرِيعة، ٢٣هْل يصح َأنَّك تَنْهب بيتَ اهللا؟ تَزنُوا، فَهْل يصح َأنَّك تَزني؟ َأنْتَ تَكْره اَألصنَام، فَ
بِسببِكُم َأنْتُم َأيها الْيهود، يكْفُر اَألجانب : "فَِإن الْكتَاب يقُوُل٢٤فَهْل يصح َأنَّك تُهِين اَهللا بَِأن تَعصى الشَّرِيعةَ؟ 

  ."عالَىبِاسمِ اِهللا تَ
. َأما ِإذَا كُنْتَ تُخَاِلفُ الشَّرِيعةَ، فَختَانُك هو بِال معنًى. فَِإذَا كُنْتَ تَعمُل بَِأوامرِ الشَّرِيعة، يكُون ِلختَانك قيمة٢٥ٌ
فَراِئضِ الشَّرِيعة، َأال يعتَبِره اُهللا كََأنَّه ومن النَّاحية اُألخْرى، ِإن كَان واحد من غَيرِ الْمخْتُونين يعمُل ب٢٦ِ

فَغَير الْمخْتُونين الَّذين يعملُون بِفَراِئضِ الشَّرِيعة يحكُمون علَيكُم َأنْتُم الْيهود الَّذين تُخَاِلفُون الشَّرِيعةَ ٢٧مخْتُون؟ 
والْختَان . َألن الْيهودي الْحقيقي لَيس هو الْيهودي حسب الظَّاهر٢٨ِ. م ومع َأنَّكُم مخْتُونُونمع َأنَّها مكْتُوبةٌ عنْدكُ

 في الْقَلْبِ، والْختَان بِل الْيهودي الْحقيقي هو الْيهودي٢٩الْحقيقي لَيس هو مجرد عالمة خَارِجِية في الْجِسمِ، 
يفرال الْح يوحالر تَانالْقَلْبِ، َأيِ الْخ تَانخ وه ييققالْح .هحدماَهللا ي نلَك ،النَّاس هحدما ال يمبر ذَا الشَّخْصهو.  

 



 ال أحد صالح

٣ 

١لَى غَيع ازيتام ودهِللْي ْل كَانه ةٌ؟ ِإذَنتَانِ فَاِئدالْخ دهِلع ْل كَانه؟ وما ٢رِههمةٌ، َأهيركَث اِئدفَواتٌ وازيتما ،منَع
هلَى كَالمع منَهتَْأمساَهللا ا اِهللا؟ ٣. َأن فَاءي ولْغذَا يْل هينٍ؟ هَأم رغَي مهضعب كَان اذَا لَوم نا ال٤لَكعطَب .قَ صد

  ."اللَّهم، َأنْتَ صادقٌ في كَالمك، ومتَى حكَمتَ تَغْلب: "فَالْكتَاب يقُوُل. اُهللا ولَو كَذَب كُلُّ النَّاسِ
قبنَا؟ هذَا سَؤاٌل بِحسبِ تَفْكيرِ فَِإن كَان شَرنَا يبين َأن اَهللا بار، فَهْل يصح َأن نَقُوَل ِإن اَهللا غَير عادٍل َألنَّه يعا٥

  .َألنَّه ِإن كَان اُهللا غَير عادٍل فَكَيفَ يمكن َأن يكُون هو ديان الْعالَمِ؟. طَبعا ال: والْجواب هو٦النَّاسِ، 
ضوحٍ، ويعود هذَا علَيه بِالْجالِل، فَلماذَا يعاقبني ِإن كَان بِسببِ كذْبِي يظْهر صدقُ اِهللا بِو: "ربما تَقُوُل٧

بعض النَّاسِ يفْتَرون علَي ويزعمون َأنِّي َأقُوُل هذَا " ِلماذَا ال نَعمُل الشَّر ِلكَي يْأتي منْه الْخَير؟"٨: َأو" كَمذْنبٍ؟
لُّ. الْكَالمحيس ُؤالءُلهادالْع قَابهِمِ الْعلَيع .  

فَِإنِّي قَد َأوضحتُ َأن الْيهود وغَير الْيهود علَى السواء . ِإذَن، فَهْل نَحن الْيهود َأحسن حاال من غَيرِنَا؟ ال، َأبدا٩
يَئةِللْخَط بِيدع م١٠. هتَابقُوُل الْكا يكَم" :وجا، ال يدَأب اِلحص دَأح اَهللا، ١١د طْلُبي داحال وو ،مفْهي داحال وو

١٢داحتَّى وال حو ،الحُل الصمعي داحال ووا، ودفَس ملُّوا، كُلُّهض م١٣. كُلُّه منَتُهةٌ، َأِلسفْتُوحم رقُبو مهنَاجِرح
تَح مهفَاهةٌ، شعابِينِ، خَادالثَّع ما س١٤تَه ،رالْكَالمِ الْمنِ وةٌ بِاللَّعلُوءمم مهاهمِ، ١٥َأفْوالد فْكِإلَى س رِعتُس ملُهجَأر

وال يخْطُر ١٨ه، َأما طَرِيقُ السالمِ فَال يعرِفُون١٧َينْشُرون الْخَراب والشَّقَاء في الطُّرق الَّتي يسيرون فيها، ١٦
  ."علَى باِلهِم َأن يتَّقُوا اَهللا

وبِذَِلك ال يكُون َألحد . ونَحن نَعرِفُ َأن كُلَّ ما هو مكْتُوب في الشَّرِيعة يسرِي علَى الَّذين عنْدهم الشَّرِيعةُ ١٩
 َألن فَراِئض الشَّرِيعة ال تَجعُل َأي واحد من بني آدم ٢٠. حتَ قَصاصِ اِهللاعذْر، بْل يكُون كُلُّ الْعالَمِ واقعا تَ

  .صاِلحا عنْد اِهللا، بْل تُعرفُنَا ما هي الْخَطيَئةُ
  الصالح هو باإليمان

٢١بِد هنْدع يناِلحنَا صتَبِرعفَ ياُهللا كَي رَأظْه نِ اآلنلَكواءفُ اَألنْبِيحصى ووساةُ مرا قَالَت تَوكَم ،ةونِ الشَّرِيع .
وهذَا ممكن ِلجميعِ الَّذين يْؤمنُون، الْجميع . ِإن اَهللا يعتَبِرنَا صاِلحين عنْده بِواسطَة اِإليمانِ بِعيسـى الْمسيح٢٢ِ

ق٢٣. بِال فَرمالْج اَهللاَألن دجما يلُغُوا ِإلَى مبي لَمَأخْطَُأوا و ٢٤. يع ، نْهٍل مانًا بِفَضجم يناِلحص مهتَبِرعاَهللا ي نلَك
وهذَا يبين .  ِإذَا آمنَّا بِهفَِإن اَهللا قَدمه ضحيةً ِليكَفِّر عن ذُنُوبِنَا بِدمه،٢٥. بِواسطَة الْفداء الَّذي بِالْمسيحِ عيسـى

 كَما َأن هذَا يبين َأيضا ٢٦. َأن اَهللا بار، َألنَّه كَان قَد صبر في الْماضي علَى ذُنُوبِ النَّاسِ ولَم يعاقبهم علَيها
  .ر كُلَّ من يْؤمن بِعيسـى صاِلحا ، وهذَا دِليٌل فعال علَى َأن اَهللا بارفي الْوقْت الْحاضرِ َأن اَهللا بار، َألنَّه يعتَبِ



ِلماذَا؟ هْل َألن اَألعماَل هي الْمهِمةُ؟ ال، بْل َألن ! ال يوجد مكَان ِللتَّباهي! فَهْل يصح َأن نَتَباهى بِشَيء؟ ال ٢٧
ه اناِإليمهِمالْم ُل ٢٨! ومعي ال َألنَّه هانا ِإليماِلحص الشَّخْص تَبِرعاَهللا ي َأن يا ههلْنَا ِإلَيصي تَوةَ الَّتيجالنَّت فَِإن

ةاِئضِ الشَّرِيع٢٩. بِفَرمهدحو ودهالْي ِإلَه واُهللا ه كُونِإال يكُ. و ِإلَه وه سَألَي ِإلَه وه ،يدا؟ بِالتَّْأكضوبِ َأيلِّ الشُّع
َألن اَهللا واحد، وهو يعتَبِر الْيهود صاِلحين بِواسطَة اِإليمانِ، وكَذَِلك غَير الْيهود بِواسطَة نَفْسِ ٣٠. كُلِّ الشُّعوبِ
  .بْل ِإنَّنَا نُساند الشَّرِيعةَ! نُلْغي الشَّرِيعةَ بِاِإليمانِ؟ ال سمح اُهللافَهْل هذَا يعني َأنَّنَا ٣١. هذَا اِإليمانِ

 

 الصالح باإليمان إبراهيم نال

٤ 

ببِ َأعماِله، لَكَان لَو كَان اُهللا قَد اعتَبر ِإبراهيم صاِلحا بِس٢َأبونَا ِإبراهيم بِهذَا الشَّْأنِ؟  ماذَا اكْتَشَفَ: وهنَا نَسَأُل١
آمن ِإبراهيم بِاِهللا، فَاعتَبره لَه : "فَماذَا يقُوُل الْكتَاب؟ ِإنَّه يقُوُل٣. من حقِّ ِإبراهيم َأن يتَباهى، لَكن لَيس َأمام اِهللا

.  وهذَا اَألجر ال يعتَبر هديةً، بْل هو َأجره الَّذي يستَحقُّهفَالشَّخْص الَّذي يشْتَغُل يحصُل علَى َأجرٍ،٤." صالحا
َأما الشَّخْص الَّذي ال يتَّكُل علَى َأعماِله، بْل يْؤمن بِاِهللا الَّذي يبرُِئ الْمذْنب، فَهذَا اِإليمان هو الَّذي يعتَبِره اُهللا ٥

هذَا هو نَفْس ما قَالَه داود لَما تَحدثَ عن هنَاء اِإلنْسانِ الَّذي يعتَبِره اُهللا صاِلحا بِصرف النَّظَرِ عن و٦. صالحا
  ."من ال يحسب اُهللا لَه خَطيَئةًهنيًئا ِل٨. هنيًئا ِلمن يغْفر اُهللا لَه ذُنُوبه، ويسامحه علَى خَطَاياه"٧: َأعماِله، فَقَاَل

َألنَّنَا ذَكَرنَا ما قَالَه الْكتَاب ِإن اَهللا اعتَبر . فَهْل هذَا الْهنَاء هو ِللْمخْتُونين وحدهم؟ ال، بْل ِلغَيرِ الْمخْتُونين َأيضا٩
ِلك؟ في َأي حالَة كَان ِإبراهيم؟ هْل كَان مخْتُونًا َأم غَير مخْتُونٍ؟ الْجواب ومتَى تَم ذ١٠َ. ِإيمان ِإبراهيم صالحا

وقَد خُتن بعد ذَِلك، كَعالمة وبرهانٍ َأن اَهللا اعتَبر ِإيمانَه صالحا ١١. هو َأنَّه في ذَِلك الْوقْت كَان غَير مخْتُونٍ
هخْتُونٍوم رغَي و .يناِلحاُهللا ص مهتَبِرعي ينالَّذ ،ينخْتُونرِ الْمغَي نم ننيْؤمو كُلِّ الْمَأب وه يماهرِإب ،ِإذَن .
مانِ الَّذي سار فيه َأبونَا وَأيضا َأبو الْمخْتُونين الَّذين ال يتَّكلُون علَى الْختَانِ، بْل يسيرون في خُطَى اِإلي١٢

خْتَني ِل َأنقَب نتَّى مح يماهرِإب.  
ولَما وعد اُهللا ِإبراهيم ونَسلَه بَِأن يعطيهم الْعالَم نَصيبا، لَم يكُن ذَِلك علَى َأساسِ الْعمِل بِالشَّرِيعة، بْل علَى ١٣

فَلَو كَان الَّذين يعملُون بِفَراِئضِ الشَّرِيعة هم الَّذين ينَالُون هذَا ١٤. حِ الَّذي يْأتي عنِ اِإليمانَِأساسِ الصال
ةيمبِال ق دعالْوو ةيماَأله يمدع اناِإليم كُوني ِإذَن ،يبا١٥. النَّص بغَض بلةَ تَجالشَّرِيع َألن نلَى مِهللا ع

  .وحيثُ ال تُوجد شَرِيعةٌ، ال تُوجد مخَالَفَةٌ. يخَاِلفُها
١٦ سلَي ،يماهرِل ِإبيعِ نَسمونًا ِلجمضم كُونياِهللا، و نْدع نم ةيده نْزِلَةبِم كُوني انِ ِلكَيي بِاِإليمْأتي ِإذَن دعفَالْو

الَّذ فَقَطيماهرثَْل ِإبانِ مبِاِإليم يشُونعي ينا الَّذضْل َأيب ،ةالشَّرِيع بسح يشُونعي ونَا كُلِّنَا، . ينَأب وه ا ١٧فَِإنَّهكَم
تَابقُوُل الْكي" :ةيروبٍ كَثا ِلشُعَأب لْتُكعِإنِّي ج ".ي آمي نَظَرِ اِهللا الَّذونَا فَأب وي فَهالَّذتَى، ووي الْميحي يالَّذو ،بِه ن

ودجي ِإلَى الْوْأتي ودجوم رغَي وا هُل معجي رِهبَِأم.  



١٨نآمٌل وَأم هنْدع كَان يماهرِإب ٌل، ِإال َأنَأم نَاكه كُني لَم َأنَّه عوبٍ. فَما ِلشُعَأب حبَأص بِذَِلكو ا قَاَل لَهكَم ةيركَث 
ولَم يضعفْ ِإيمانُه، فَمع َأن عمره في ذَِلك الْوقْت كَان حوالَي مَئة سنَة، وكَان ١٩." يكُون نَسلُك كَثيرا جِدا: "اُهللا

لَم يضعفْ ِإيمانُه َأبدا، ٢٠ َأيضا ال تَقْدر َأن تُنْجِب َأطْفَاال، يعرِفُ َأن جِسمه غَير قَادرٍ علَى اِإلنْجابِ، وَأن سارةَ
ِلله دجطَى الْمَأعو ،هاني ِإيمى فْل تَقَواِهللا، ب دعي وف شُكي لَم٢١. و يفي َأن راَهللا قَاد ا َأنا جِدتََأكِّدم كَان لَقَد

هدع٢٢. بِواهالحص اُهللا لَه هرتَبي اعالَّذ اناِإليم وذَا ه.  
٢٣ ،هدحو يماهرِإب نع قُوُل ذَِلكا، ال ياِلحص هرتَباَهللا اع قُوُل ِإنا يمنْدع يحالْوا٢٤وضلَنَا َأي ةبْل بِالنِّسب . فَِإن

 َألن اَهللا قَدمه ِإلَى الْموت ٢٥. لَّذين نُْؤمن بِاِهللا الَّذي َأقَام سيدنَا عيسـى من الْموتاَهللا يعتَبِرنَا صاِلحين، نَحن ا
هنْدع يناِلحنَا صتَبِرعِلي اةيِإلَى الْح هَأقَامبِ ذُنُوبِنَا، وببِس.  

 

 بركات الصالح

٥ 

وبِواسطَة ٢. صاِلحين بِواسطَة اِإليمانِ، فَنَحن في سالمٍ معه بِمولَانَا عيسـى الْمسيحِوبِما َأن اَهللا اعتَبرنَا ١
نَتَمنَا َأنَّنَا سنْدي عِل الَّذبِاَألم حنَفْرو ،ا اآلنيهف يمي نُقالَّت هتمعن ةاِئرخَلَنَا ِإلَى دا، َأدضانِ َأيالِل اِهللاِإليمبِج تَّع .

٣ ،ربنَا الصلِّمعيقَ يالض َأن لَمَألنَّنَا نَع ،يقَاتي الضتَّى فح حْل نَفْرنِ، ٤بحي الْمارِ فصلُنَا ِلالنْتَؤهي ربالصو
اض محبتَه في قُلُوبِنَا بِالروحِ الْقُدوسِ الَّذي َأعطَاه واَألمُل ال يخيب، َألن اَهللا َأف٥َواالنْتصار يبعثُ فينَا اَألمَل، 

  .لَنَا
لَيس من السهِل َأن ٧. ونَحن لَما كُنَّا عاجِزِين، ماتَ الْمسيح من َأجِل اَألشْرارِ في الْوقْت الَّذي اخْتَاره اُهللا٦

يو هبِنَفْس دَأح يحضايبٍ جِدانٍ طَيِل ِإنْسَأج نوتَ ممي َأن داحُأ ورتَجا يمباِلحٍ، رِل شَخْصٍ صَأج نوتَ مم .
برنَا صاِلحين وبِما َأن اَهللا اعت٩َ. لَكن اَهللا بين محبتَه لَنَا، َألنَّه ونَحن مازِلْنَا مذْنبِين، ماتَ الْمسيح من َأجلنَا٨

فَقَد ١٠. بِواسطَة دمِ الْمسيحِ الَّذي ضحى بِه من َأجلنَا، ِإذَن نَحن بِكُلِّ تَْأكيد نَنْجو من غَضبِ اِهللا بِواسطَة الْمسيحِ
هناب توم طَةاسنَا بِوالَحص نَّهاِهللا، لَك اءدبِ. كُنَّا َأع ِإذَن طَةاسو بِونَنْج ،ونالَحصم ننَحو َأنَّنَا اآلن يدكُلِّ تَْأك

هاتي١١. حهعنَا مالَحي صيحِ الَّذسـى الْميسلَانَا عوم طَةاسبِاِهللا بِو حنَفْر ،ذَِلك نم َأكْثَرْل وب. 
 الفرق بين آدم والمسيح

ِلهذَا يموتُ كُلُّ النَّاسِ، . لَى الْعالَمِ عن طَرِيق ِإنْسانٍ واحد، وجلَبت الْخَطيَئةُ معها الْموتَِإن الْخَطيَئةَ جاءتْ ِإ١٢
مَأخْطَُأوا كُلُّه م١٣. َألنَّهتَكُن ا لَمنَّهى، لَكوسم ةِل شَرِيعقَب نتَّى مالَمِ حي الْعةٌ فودجويَئةُ مفَالخَط دض بستُح 

ومع ذَِلك فَمن زمنِ آدم ِإلَى زمنِ موسى، سيطَر الْموتُ علَى ١٤. النَّاسِ كَخَطيَئة َألنَّه لَم تَكُن هنَاك شَرِيعةٌ
ما َأخْطََأ آدا كَمم ةيصو خَالَفَةُئوا بِمخْطي لَم ينلَى الَّذتَّى عالنَّاسِ، ح .هدعي بْأتيِإلَى شَخْصٍ س زمري كَان مآدو.  



١٥مآد يَئةخَط نفُ عةَ اِهللا تَخْتَليده نةَ . لَكمعن فَِإن ،داحانٍ وِإنْس يَئةةً ِلخَطيجوتُ نَتمي شَرِيالْب الْجِنْس كَان فَِإن
  .عطَى ِللْجِنْسِ الْبشَرِي بِوفْرة كَهدية مجانية بِواسطَة ِإنْسانٍ واحد هو عيسى الْمسيحاِهللا َأعظَم بِكَثيرٍ َألنَّها تُ

احدةَ جلَبت الْهالك َألن تلْك الْخَطيَئةَ الْو. وهديةُ اِهللا تَخْتَلفُ عنِ خَطيَئة ذَِلك اِإلنْسانِ الْواحد َأيضا في النَّتَاِئج١٦ِ
ةيركَابِ ذُنُوبٍ كَثتار دعتَّى بح الحالص ملَه بلةُ فَتَجما النِّعلَى النَّاسِ، َأم١٧. ع لَتعج داحانٍ ويَئةُ ِإنْسفَخَط

داحانِ الْواِإلنْس بِ ذَِلكبشَرِ بِسلَى الْبع رطيستَ يوالْم .ةَ َأميطعةَ ويرفةَ اِهللا الْومعن نَالُوني ينفَالَّذ ا اآلن
يحسـى الْميسع وه داحانٍ وِإنْس طَةاسبِو كُونلميو نويحي الحِ، بِال شَكالص.  

ن صالحا واحدا يجلب الصالح والْحياةَ ِلجميعِ فَكَما َأن خَطيَئةً واحدةً جلَبت الْهالك علَى جميعِ النَّاسِ، فَِإ١٨
وكَما َأنَّه بِمعصية ِإنْسانٍ واحد صار كُلُّ الْبشَرِ مذْنبِين، كَذَِلك بِطَاعة ِإنْسانٍ واحد يمكن ِلكُلِّ الْبشَرِ ١٩. النَّاسِ

  .د اِهللاَأن يعتَبروا صاِلحين عنْ
٢٠ةيصعةَ الْمفَظَاع نيتْ ِلتُباءةُ جالشَّرِيعا. ونْهم ةُ اِهللا َأكْثَرمعن يَئةُ النَّاسِ، تَزِيدتْ خَطا كَثُركُلَّم نلَك .
٢١يةُ هيجالنَّتو :طيتُس تَ، كَذَِلكوالْم تلَبتْ فَجطَرييَئةَ سالْخَط ا َأنكَم بلالحِ فَتَجالص طَرِيق نةُ عمالنِّع ر

 .حياةَ الْخُلُود بِواسطَة عيسـى الْمسيحِ مولَانَا
 

 عبودية الخطيئة تحررنا من

٦ 

نَحن متْنَا بِالنِّسبة ِللْخَطيَئة ! ال سمح اُهللا٢فَماذَا نَقُوُل ِإذَن؟ هْل نَستَمر في ارتكَابِ الْخَطيَئة ِلكَي تَزِيد النِّعمةُ؟ ١
َأال تَعلَمون َأنَّنَا كُلَّنَا لَما غَطَسنَا ِلنَتَّحد بِالْمسيحِ عيسى، غَطَسنَا ِلنَشْتَرِك معه في ٣فَكَيفَ نَعيشُ بعد ذَِلك فيها؟ 

فَكَما قَام الْمسيح من الْموت بِقُدرة اَألبِ وجالِله، . تْنَا معه ودفنَّا معهوهذَا يعني َأنَّنَا في الْغطَاسِ، م٤موته؟ 
  .نَحن َأيضا نَحيا حياةً جديدةً

تَّحد معه في الْقيامة، َأي نَقُوم كَما قَام فَِإن كُنَّا قَد اتَّحدنَا معه في الْموت، َأي متْنَا كَما ماتَ هو، فَِإنَّنَا بِالتَّْأكيد ن٥َ
ونَا ٦. هانيي كف يَئةوُل الْخَطفْعطَُل مبي يحِ، ِلكَيسالْم عتْ مبلينَا صي كَانَتْ فةَ الَّتيمةَ الْقَدالطَّبِيع َأن لَمنَع ننَحو

يَئةا ِللْخَطبِيدقَى ع٧. فَال نَبيَئةالْخَط نم ررتَح اتَ، قَدم نم َألن.  
َألنَّنَا نَعلَم َأن الْمسيح قَام من الْموت وَأنَّه لَن ٩. وبِما َأنَّنَا متْنَا مع الْمسيحِ، فَنَحن نُْؤمن َأنَّنَا سنَحيا معه َأيضا٨

َألنَّه لَما ماتَ، ماتَ من َأجِل الْخَطيَئة مرةً واحدةً فَقَطْ، ١٠. تُ لَم يعد لَه سلْطَةٌ علَيهفَالْمو. يموتَ مرةً ُأخْرى
مواتًا بِالنِّسبة وبِنَفْسِ الطَّرِيقَة، يجِب َأن تَعتَبِروا َأنْفُسكُم َأ١١. َأما اآلن فَالْحياةُ الَّتي يحياها هي في سبِيِل اِهللا

  .ِللْخَطيَئة، لَكن َأحياء في سبِيِل اِهللا َألنَّكُم تَنْتَمون ِإلَى الْمسيحِ عيسـى
١٢ هاتووا ِلشَهي، فَتَنْقَادالْفَان كُممي جِسف رطيتُس بَِأن يَئةوا ِللْخَطحمذَا، ال تَسوا َأ١٣. ِلهمال تُقَدو كُممجِس اءضع

توالْم نم اءيَأح اآلن ارِ َأنَّكُمبتبِاع ِلله كُموا َأنْفُسمْل قَدب ،ِل الشَّرمِلع كَآالت ،يَئةِللْخَط . كُممجِس اءضوا َأعمقَدو



سلْطَةٌ علَيكُم، َألنَّكُم لَستُم خَاضعين ِللشَّرِيعة بْل ِلنعمة وبِذَِلك ال يكُون ِللْخَطيَئة ١٤. لَه، كَآالت ِلعمِل الصالحِ
  .اِهللا

  الصالح وصرنا عبيد

 ِإن َأنْتُم تَعلَمون َأنَّكُم١٦. فَماذَا ِإذَن؟ هْل نَعمُل الْخَطيَئةَ َألنَّنَا ال نَخْضع ِللشَّرِيعة بْل ِللنِّعمة؟ ال سمح اُهللا١٥
لَه بِيدع ذَا َأنَّكُمنَى هعفَم ،هتطَاعا وم ديس ةمدِلخ كُمَأنْفُس تُممقَد . ،وتِإلَى الْم ي تَقُودالَّت يَئةِللْخَط بِيدع ا َأنَّكُمفَِإم

كُنْتُم عبِيدا ِللْخَطيَئة، ولَكن شُكْرا ِلله، َألنَّكُم َأطَعتُم من فََأنْتُم في الْماضي ١٧. َأو ِللطَّاعة الَّتي تَقُود ِإلَى الصالحِ
لَكُم يطي ُأعيمِ الَّذلقَاِئقَ التَّعالح١٨ِ. الْقَلْبِ حالص بِيدع تُمرصو ،يَئةالْخَط نم تُمررتَح فَاآلن. 

١٩ب اتبِيرنَا تَعُل همتَعَأنَا َأسشَرِيالْب فَكُمعارِفٌ ضةً َألنِّي عشَرِي . كُممجِس اءضَأع تُممي قَداضي الْمف فََأنْتُم
  .كَعبِيد ِللنَّجاسة والشَّر الْمتَزايد، فَاآلن يجِب َأن تُقَدموها كَعبِيد ِللْطَّهارة والصالحِ

فَماذَا ربِحتُم من ذَِلك غَير ُأمورٍ تَخْجلُون منْها ٢١. يد الْخَطيَئة، كُنْتُم غَير مقَيدين بِعمِل الصالحِولَما كُنْتُم عب٢٠ِ
والنَّتيجةُ هي الْحياةُ . د اِهللا َأما اآلن فََأنْتُم تَحررتُم من الْخَطيَئة وَأصبحتُم عبِي٢٢اآلن َألنَّها تَقُود ِإلَى الْموت؟ 

اةُ الْخُلُوديح ةُ، ثُماِلح٢٣. الص اةُ الْخُلُوديح ا اُهللا فَهِييهطعي يةُ الَّتيدا الْهتُ، َأموالْم يه يَئةةَ الْخَطرُأج َألن
 .بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى مولَانَا

 

 ود الشريعةقي تحررنا من

٧ 

ِإن الْقَانُون يسرِي علَى اِإلنْسانِ وهو حي . َأيها اِإلخْوةُ، َأنْتُم تَعرِفُون الْقَانُون، ِلذَِلك ال شَك ستَفْهمون كَالمي١
لَكن ِإن ماتَ الزوج، تَكُون غَير مقَيدة بِعقْد . دام حيافَمثَال الْمرَأةُ الْمتَزوجةُ، مرتَبِطَةٌ قَانُونيا بِزوجِها ما٢. فَقَطْ

لَكن ِإن ماتَ زوجها تُصبِح حرةً قَانُونيا، . َأما ِإن تَزوجتْ بِرجٍل آخَر بينَما زوجها حي، فَهِي زانية٣ٌ. الزواجِ
 ا ِإنتَّى ِإنَّهةًحيانز ال تَكُون ٍل آخَرجتْ بِرجوتَز.  

ونَفْس الشَّيء بِالنِّسبة لَكُم يا اخْوتي، فََأنْتُم كََأعضاء في جِسمِ الْمسيحِ متُّم بِالنِّسـبة ِللشَّـرِيعة ِلكَي تَنْتَموا ٤
فَلَما كُنَّا تَحـتَ تَصـرف الطَّبِيعة ٥. الْحـياة، فَنَعمَل َأعماال نَافعةً ِللهِآلخَـر، َأي ِللَّذي قَام من الْموت ِإلَى 

الدنْيوِية، كَانَتْ ميولُنَا الشِّـريرةُ الَّتي تُثيرهـا الشَّـرِيعةُ، تَعمُل في كياننَا كُلِّه فَنَعمُل َأعماال تَُؤدي ِإلَى 
تونَا٦. الْمدقَيي ي كَانالَّذ ءِللشَّـي ةـبتْنَا بِالنِّسَألنَّنَا م ،ةالشَّـرِيع ننَا مرـرتَح فَقَد ا اآلنَأم . ـننَح ِلذَِلك

  .راِئضِ الْمكْتُوبةنَعبد اَهللا بِطَـرِيقَة جديدة بِالروحِ، ولَيس بِالطَّـرِيقَة الْقَديمة حسـب الْفَ
  الشريعة أظهرت الخطيئة

بِل الشَّـرِيعةُ هـي الَّتي ! فَماذَا نَقُوُل ِإذَن؟ هـْل يمكن َأن تَكُون الشَّـرِيعةُ نَفْسها خَطـيَئةً؟ ال سمح اُهللا٧
ما كُنْتُ قَد عرفْتُ ما هـي " ال تَشْـتَه: "ِل الشَّـرِيعةُفَمثَال لَو لَم تَقُ. جعلَتْني َأعرِفُ ما هـي الْخَطـيَئةُ



َألن . لَكن الْخَطـيَئةَ وجـدتْ فُرصـةً الستخْدامِ هذه الْوصـية، وَأثَارتْ في كُلَّ َأنْواعِ الشَّهوة٨. الشَّهوةُ
ِإذَا لَم ةبِال قُو يـيَئةَ هةٌ الْخَطشَـرِيع ـنَاكه ا٩.  تَكُنـيةَ، كُنْتُ حفْتُ الشَّرِيعرا عَل ما . فََأنَا قَبلَم نلَك

فَالْوصـيةُ الَّتي كَان الْمقْصـود منْها َأن تَجعلَني . ومتُّ َأنَا١٠جاءتْني الْوصـيةُ، بدَأت الْخَطـيَئةُ تَحيا، 
  .َألن الْخَطـيَئةَ استَخْدمت الْوصيةَ كَفُرصة لَها، وخَدعتْني وموتَتْني١١.  هي نَفْسها جعلَتْني َأموتَُأحـيا،

 كَان الْمقْصود بِها َأن فَهِل اَألشْياء الَّتي١٣. فَالشَّرِيعةُ ِإذَن صاِلحةٌ، والْوصيةُ َأيضا صاِلحةٌ وعادلَةٌ وطَاهرة١٢ٌ
بِل الْخَطيَئةُ، ِلكَي يظْهر َأنَّها خَطيَئةٌ، استَخْدمتْ ما هو ِللْخَيرِ ! سببتْ ِلي الْموتَ؟ ال سمح اُهللا تَكُون ِللْخَيرِ،

 .ت الْخَطيَئةُ علَى شَرها الْفَظيعِوبِذَِلك فَِإنَّه عن طَرِيق الْوصية، برهنَ. ِلتُموتَني
 الشريعة والخطيئة الصراع بين

١٤يَئةِللْخَط دبعو شَرا َأنَا فَبةٌ، َأميوحةَ رالشَّرِيع َأن لَمنَع نا ١٥. نَحُل ممي، َألنِّي ال َأعفَاترتَص مَأنَا ال َأفْه
هها َأكْرْل مب هة١٦ٌ. ُأرِيداِلحا صَأنَّه ةالشَّرِيع عقُ مَأتَّف فَِإنِّي بِذَِلك ،ها ال ُأرِيدُل ممكُنْتُ َأع ي ١٧. فَِإنف نلَك

ينَةُ فاكيَئةُ السِل الْخَطاَل، بماَألع لْكُل تمي َأعتُ َأنَا الَّذلَس يقَةق١٨. الْحوجال ي َأنَّه لَمَأنَا َأع ءشَي َأي يف د
لَهمَأع رٍ َأنقَاد رنِّي غَيلَك رَل الْخَيمَأع َأن َألنِّي ُأرِيد ،ةوِينْيي الدتي طَبِيعف داِلحٍ، َأقْص١٩. ص هي ُأرِيدالَّذ رفَالْخَي

لُهمَأع هي ال ُأرِيدالَّذ الشَّرو ،لُهمِإ٢٠. ال َأع ي ِإذَنالَّت يه ينَةَ فاكيَئةَ السالْخَط فَِإن ،ها ال ُأرِيدُل ممكُنْتُ َأع ن
  .تَعملُه ال َأنَـا

. رعنْدما ُأرِيد َأن َأعمَل الْخَير، َأجِد َأن الَّذي في ِإمكَاني هو عمُل الشَّ: فَهذه هي الْقَاعدةُ الَّتي وجدتُها٢١
لَكنِّي َأجِد في كياني قُوةً ُأخْرى تُحارِب الْمبادَئ الَّتي يقْبلُها ٢٣فَفي داخِل نَفْسي، َأنَا َأفْرح بِشَرِيعة اِهللا، ٢٢

ن ينْقذُني من هذَا الْجِسمِ الَّذي مصيره م! يا تَعسي٢٤. عقْلي، وتَجعلُني َأسيراً ِلقُوة الْخَطيَئة الْموجودة في كياني
اذَن بِاخْتصارٍ، َأنَا بِحسبِ فكْري خَاضع ِلشَرِيعة . شُكْرا ِلله، ِلَأن مولَانَا عيسـى الْمسيح هو منْقذي٢٥الْموتُ؟ 

خَاض ةوِينْيي الدتبِ طَبِيعسبِح ناِهللا، لَكيَئةالخَط ةِلقُو ع.  
 

  نعيش حسب الروح

٨ 

َألن قُوةَ الروحِ الَّذي يمنَح الْحياةَ بِالْمسيحِ عيسـى، ٢. ِإذَن من ينْتَمون ِللْمسيحِ عيسـى، لَن يدينَهم اُهللا١
توالْمو يَئةالْخَط ةقُو ني متْنررة٣ُ. حافَالشَّرِيعفَتْهعةَ َأضشَرِيةَ الْبالطَّبِيع ذَا َألنه نتْ عزجَل .  عماَهللا ع نلَك

ما عجزتْ عنْه الشَّرِيعةَ، فََأرسَل ابنَه في جِسمٍ بشَرِي يشْبِه جِسمنَا الْبشَرِي الْخَاطَئ، ِليكُون قُربانًا للتَّكْفيرِ عنِ 
الْخَطةشَرِيالْب ةي الطَّبِيعف يَئةلَى الْخَطع كُمحي ِلكَيو ،٤. يَئة نينَا، نَحِل فادالْع ةطْلَبِ الشَّرِيعم اءضِإر تَم بِذَِلكو

ةوِينْيالد ةالطَّبِيع بسح سلَيوحِ والر بسيشُ حنَع ينالَّذ.  



٥عي ينالَّذ ةًَألنوِينْيد مهَأفْكَار تَـكُون ،ةوِينْيهِمِ الدتبِ طَبِيعسح يشُون . وحِ اِهللا، تَكُونبِ رسح يشُونعي ينالَّذو
َألن اِإلنْسان ٧. ون في سالمٍوِإذَا كَان فكْرك روحيا، تَحيا وتَكُ. فَِإذَا كَان فكْرك دنْيوِيا تَموت٦ُ. َأفْكَارهم روحيةً

الَّذين تَحتَ ٨. في الْحقيقَة هو ال يقْدر َأن يطيعها. الَّذي فكْره دنْيوِي هو عدو ِللهِ َألنَّه ال يطيع شَرِيعةَ اِهللا
ضري َأن منُهكمال ي ةوِينْيالد ةالطَّبِيع لْطَةوا اَهللاس.  

وِإن كَان . ولَكن ِإن كَان روح اِهللا ساكنًا فيكُم، فََأنْتُم لَستُم تَحتَ سلْطَة الطَّبِيعة الدنْيوِية، بْل تَحتَ سلْطَة الروح٩ِ
ن كان الْمسيح فيكُم، فَمع َأن جِسمكُم يفْنَى بِسببِ لَكن ِإ١٠. واحد لَيس فيه روح الْمسيحِ، فَهو ال ينْتَمي ِللْمسيحِ

هنْدع يناِلحص كُمرتَباَهللا اع ا َألنيتَح كُموحر نلَك ،يَئة١١. الْخَط توالْم نى ميسع ي َأقَاماِهللا الَّذ وحر كَان ِإنو
  .ذي َأقَام الْمسيح من الْموت، سيبعثُ الْحياةَ في َأجسامكُم الْفَانية بِروحه الساكنِ فيكُمساكنًا فيكُم، ِإذَن، هو الَّ

  الطَّبِيعةِإن كُنْتُم تَعيشُون حسب١٣. ِإذَن يا اخْوتي، يجِب َأن ال نُطيع طَبِيعتَنَا الدنْيوِيةَ َأو نَعيشَ حسبها١٢
وتُونتَم ةوِينْيالد .نويتَح فَِإنَّكُم ،ةوِينْيالد ةاَل الطَّبِيعمَأع يتُونوحِ اِهللا تُمر طَةاسبِو كُنْتُم نا ن١٤. لَك ينالَّذو

صلْتُم علَيه، لَيس هو الروح الَّذي يجعلُكُم عبِيدا مرةً َألن الروح الَّذي ح١٥. ينْقَادون بِروحِ اِهللا، هم َأوالد اِهللا
يا بابا، : "هو الروح الَّذي نَدعو بِه اَهللا فَنَقُوُل. ُأخْرى ويسبب لَكُم الْخَوفَ، بْل هو الروح الَّذي يجعلُكُم َأبنَاء اِهللا

وبِما َأنَّنَا َأبنَاء اِهللا، فَلَنَا نَصيب في بركَات اِهللا، َأي ١٧. وح نَفْسه يشْهد مع َأرواحنَا َأنَّنَا َأبنَاء اِهللالر١٦." يا َأبِي
يبِهي نَصيحِ فسالْم عم نَ. نَشْتَرِك نَا، ِلكَييحِ هسالْم عم نَتََألَّم َأن جِبنَّنَا يلَكونَاكه الِلهبِج تَّعتَم.  

  مصيرنا المجد

فَِإن الْخَليقَةَ كُلَّها ١٩. وِإنِّي َأعتَبِر َأن آالمنَا في هذه الدنْيا هي ال شَيء بِالنِّسبة ِللْجالِل الَّذي سيعلنُه اُهللا لَنَا١٨
ومع . َألن الْخَليقَةَ ُأصيبتْ بِالْفَشَِل، لَيس بِِإرادتها، بْل بِِإرادة اِهللا٢٠.  َأبنَاءهتَنْتَظر بِفَارِغِ الصبرِ َأن يعلن اُهللا

 . اِهللاَأنَّها هي َأيضا تَتَحرر منِ مصيرِ الْفَنَاء، ِلتَحصَل علَى الْحرية والْجالِل مع َأبنَاء٢١ِذَِلك هنَاك َأمٌل 
٢٢ةآالمِ الْوِالد نا مكَم اآلن دِلح ا تَِئنيقَةَ كُلَّهالْخَل َأن لَمنَع نبل ٢٣. فَنَح ،ي تَِئنالَّت يا ههدحيقَةُ والْخَل سلَيو

 اِهللا، نَِئن نم كَةرِل بوحِ كََأولَى الرلْنَا عصح ينا الَّذضَأي ننَح ذَِلكو نَاُؤهَأنَّنَا َأب نلعي َأن نْهم رِيننْتَظنَا مي َأنْفُسف
. نَرى الشَّيء الَّذي نَْأمُل فيه، فَاَألمُل ال معنَى لَهلَكن ِإن كُنَّا . نَحن نَجونَا وعنْدنَا هذَا اَألمُل٢٤. بِفداء َأجسامنَا

  .لَكنَّنَا نَْأمُل في شَيء ال نَراه، ونَنْتَظره بِصبر٢٥ٍَألنَّه كَيفَ يْأمُل الْواحد في َأن يحصَل علَى ما هو عنْده؟ 
٢٦ي ضنَا فداعسا يضَأي وحالرنَاوفاِهللا . ع نْدينَا عف شْفَعي هنَفْس وحالر نلَك ،جِبا يتَهُِل كَمفَ نَبكَي لَمال نَع نفَنَح

فَع في َألن الروح يشْ. وِإن اَهللا الَّذي يرى ما في الْقُلُوبِ، يعرِفُ فكْر الروح٢٧ِ. بَِأنَّات ال تُعبر عنْها كَلماتٌ
ونَحن نَعلَم َأن اَهللا يجعُل كُلَّ اَألشْياء تَعمُل معا ِللْخَيرِ ِللَّذين يحبونَه، الَّذين ٢٨. الْمْؤمنين حسب مشيَئة اِهللا

بِيرِهتَد بسح ماهع٢٩. د َأن ملَه دقَصُل، وقَب نم مفَهرع َألنَّه  ةخْوا نيب الْبِكْر وه كُونفَي هنثَْل ابكُونُوا مي
يرِين٣٠.  كَث يناِلحص مهتَبِرعي ينالَّذو ،يناِلحص مهتَبِرعي موهعدي ينالَّذو ،موهعدي ذَِلك ملَه دقَص ينالَّذ ُؤالءهو

مهدجميس.  



  انتصار اإليمان

ِإن اَهللا لَم يبخَْل علَينَا بِابنه، بْل بذَلَه من َأجلنَا ٣٢ِإذَن ماذَا نَقُوُل بعد كُلِّ هذَا؟ مادام اُهللا معنَا، فَمن علَينَا؟ ٣١
َألن اَهللا ! ي ضد الَّذين اخْتَارهم اُهللا؟ ال َأحدمن يقْدر َأن يشْتَك٣٣جميعا، فَكَيفَ ال يعطينَا معه كُلَّ شَيء َأيضا؟ 

يناِلحنَا صرتَب٣٤. اعدنَا؟ ال َأحدض كُمحي َأن رقْدي نما، ! ويح قَام ذَِلك نم َأكْثَراتَ، وـى ميسع يحسالْم َألن
  .وهو عن يمينِ اِهللا يشْفَع فينَا

من يقْدر َأن يفْصلَنَا عن محبة الْمسيحِ لَنَا؟ ال الضيقُ وال الْعذَاب وال االضطهاد وال الْجوع وال الْعري وال ٣٥
فيتُ بِالسوال الْمو ٣٦. الْخَطَرتَابقُوُل الْكا يْل كَمتَ: "بوالْم اجِهنُو كبِيلي سف نكَغَنَمٍ نَح بسنُحمِ، ووطُوَل الْي 

  ."ِللذَّبحِ
َألنِّي متََأكِّد َأنَّه ال الْموتُ وال الْحياةُ، ال ٣٨. ِإنَّما في كُلِّ هذَا نَنْتَصر نَصرا عظيما بِواسطَة الَّذي َأحبنَا٣٧

الَّتي من فَوقُ وال الَّتي من ٣٩ وال الْمستَقْبلَةُ، ال جيوشُ اَألرواحِ الْمالِئكَةُ وال الْحكَّام، ال اُألمور الْحاضرةُ
  .تَحتُ، ال شَيء في الْكَونِ كُلِّه يقْدر َأن يفْصلَنَا عن محبة اِهللا لَنَا الَّتي تَجلَّتْ في الْمسيحِ عيسى مولَانَا

 

 بولس حزين على أهله

٩ 

: َأقُوُل لَكُم الْحقَّ وال َأكْذب َألنِّي مْؤمن بِالْمسيحِ، وضميرِي الَّذي نَوره الروح الْقُدوس يَؤكِّد ِلي َأنِّي صادق١ٌ
٢ ،رتَمسم ي قَلْبِي َألَمفا، وجِد زِينل٣ََأنَا ح نم يناِئي الَّذي َأقْرِبتبِ ِإخْوبيبِسمدي ومح . َأن دتَعسَأنِّي م ةجرِلد

مهنْفَعي ذَِلك كَان يحِ، لَوسرِ الْمبغَيونًا ولْعم ٤. َأكُون ،اللَهج ملَه رَأظْهو ،هنَاءاُهللا َأب ملَهعج قَداِئيَل، ورنُو ِإسب مفَه
وهم نَسُل اآلباء اَألوِلين، وَأيضا الْعاِئلَةُ الْبشَرِيةُ الَّتي وِلد فيها ٥.  والْعبادةَ والْوعودوَأعطَاهم الْعهود والشَّرِيعةَ

دِإلَى اَألب دمالْح قَ الْكُلِّ، لَهفَو ظَّمعاُهللا الْم وي هالَّذ ،يحسالْم .ينآم. 
 اهللا حر في اختياره

وال كُلُّ نَسِل ِإبراهيم هم ٧ يعني َأن اَهللا لَم يحفَظْ وعده، بْل لَيس كُلُّ بني ِإسراِئيَل هم شَعب اِهللا بِحقٍّ، هذَا ال٦
ني َأن لَيس كُلُّ نَسِل ِإبراهيم هم هذَا يع٨." عن طَرِيق ِإسحاقَ يكُون نَسلُك: "ِإنَّما قَاَل اُهللا ِإلبراهيم. َأبنَاُؤه بِحقٍّ

سَأرجِع في : "وكَان نَص الوعد هو٩. َأبنَاء اِهللا، بِل الَّذين جاءوا حسب وعد اِهللا يعتَبرون نَسَل ِإبراهيم بِحقٍّ
نةَ ابارِلس كُونيو ،ددحالْم قْتالْو".  

١٠سلَيداحو ا َأبملَه رِفْقَةَ كَان يلَدو ْل ِإنفَقَطْ، ب اقُ  ذَِلكحونَا ِإسَأب و١١. ه َل َأنقَبا، وولَدي َل َأنقَب نلَك
ال ع النَّاس خْتَاري ارِ، َألنَّهيي االخْتطَّةُ اِهللا فتُنَفَّذَ خ ِلكَيا، وشَر ا َأورال خَيمعي ،نْهم ةوعْل بِدب اِلهِمماسِ َأعلَى َأس

  ."َأحببتُ يعقُوب وكَرِهتُ الْعيص: "وقَاَل َأيضا في كتَابِه١٣. قَاَل اُهللا ِلرِفْقَةَ ِإن الْكَبِير يكُون خَادما ِللصغير١٢ِ



ِإنِّي َأرحم من َأرحم، وَأشْفقُ : "فَقَد قَاَل ِلموسى١٥! زه هو عن ذَِلكفَما معنَى هذَا؟ هِل اُهللا ظَاِلم؟ ال، بْل من١٤َ
وقَد قَاَل اُهللا ١٧.  فَاالخْتيار ِإذَن يعتَمد علَى رحمة اِهللا، ال علَى رغْبة اِإلنْسانِ َأو مجهوده١٦." علَى من َأشْفقُ

فَهو ١٨." ِإنِّي َأقَمتُك ِلكَي ُأظْهِر قُوتي بِواسطَتك، وِلكَي يخْبِر النَّاس بِاسمي في كُلِّ الْعالَمِ: "ِلفرعونفي الْكتَابِ 
همحرا يداحو محري َأن ادَأر ِإن .هي قَلْبقَسي ،داحو قَلْب يقَسي َأن ادَأر ِإنو.  

١٩نْكُمم داحقُوُل ِلي و؟: "فَييَئتَهشم قَاوِمي َأن رقْدي نمنَا اُهللا؟ ولُوماذَا يِلم ٢٠" ِإذَنكفَُأجِيب : انا اِإلنْسهَأنْتَ َأي نم
ِإن من حقِّ ٢١تَني بِهذه الطَّرِيقَة؟ ِلماذَا صنَع: حتَّى تَرد علَى اِهللا؟ هْل يعتَرِض الْوِعاء علَى صانعه ويقُوُل

  .الْفَخَّارِي َأن يعمَل ما يشَاء بِالطِّينِ، فَيعمَل من نَفْسِ الْقطْعة ِإنَاء الستعماٍل كَرِيمٍ، وآخَر الستعماٍل وضيعٍ
فَاحتَمَل بِكُلِّ صبرٍ النَّاس الَّذين  نَّه َأراد َأن يظْهِر غَضبه ويعلن قُوتَه،ِإ: وهذَا هو نَفْس الشَّيء الَّذي عملَه اُهللا٢٢

الكِللْه ي الطَّرِيقف مه ينالَّذ ،هِملَيع بنَا ٢٣. غَضمحر ينالَّذ نلَنَا نَح يمظالْع اللَهج نلعي ا َأنضَأي ادَأرو
والِلهبِج تَّعُل ِلنَتَمقَب ننَا مدى٢٤. َأعوبِ اُألخْرنِ الشُّعيب نا مضْل َأيب ،مهدحو ودهنِ الْييب نانَا، ال معد وفَه .

٢٥وشَعتَابِ هي كا قَاَل فكَم" :ي لَمالَّتبِي، وشَع موهعبِي َأدكُونُوا شَعي لَم ينةً، الَّذوببحا موهعةً َأدوببحم تَكُن 
٢٦يهف مي قَاَل اُهللا لَهكَانِ الَّذي نَفْسِ الْمفو :ياِهللا الْح نَاءَأب نوعدي نَاكبِي، هشَع تُملَس فُ ٢٧." َأنْتُمتها ييِإشَعو

ان بنُو ِإسراِئيَل كَثيرِين جِدا كَرمِل الْبحرِ، فَلَن يبقَى منْهم ِإال عدد قَليٌل حتَّى وِإن كَ: "بِشَْأنِ بني ِإسراِئيَل ويقُوُل
لَو لَم : "كَما قَاَل ِإشَعيا َأيضا قَبَل ذَِلك٢٩." َألن اَهللا ينَفِّذُ حكْمه علَى الْعالَمِ، فَورا وبِصفَة نهاِئية٢٨. فَقَطْ ينْجو

 ."يكُنِ اُهللا الْقَدير قَد حفظَ لَنَا نَسال، َألصبحنَا مثَْل سدوم، وصرنَا مثَْل عمورةَ

 رفضوا اإليمان اليهود

. د اِهللا، اعتَبرهم اُهللا صاِلحينفَما معنَى هذَا؟ معنَاه َأن غَير الْيهود الَّذين لَم يحاوِلُوا َأن يعتَبروا صاِلحين عن٣٠ْ
َأما بنُو ِإسراِئيَل، فَقَد حاولُوا َأن يعتَبروا صاِلحين عنْد اِهللا عن طَرِيق الْعمِل ٣١. هذَا هو الصالح الَّذي بِاِإليمانِ

فَاصطَدموا . ِلماذَا؟ َألنَّهم اتَّكَلُوا علَى اَألعماِل بدال من اِإليمان٣٢ِ. يعةبِالشَّرِيعة، لَكنَّهم فَشلُوا في الْعمِل بِالشَّرِ
 ونثُرعي ملُهعجرٍ يج٣٣بِحتَابقُوُل الْكا يوا: "كَمنْتَبِها ! ،ونثُرعي ُل النَّاسعجا يرجسِ حي الْقُدف عِإنِّي َأض

ةً تَجخْرصُلوخْجال ي بِه نْؤمي نمو ،قُطُونسي ملُهع".  
 

 عيسى اليهود رفضوا

١٠ 

١اةلَى النَّجي عتنُو ُأمَل بصحي َأن ُل ِللهسَأتَوكُلِّ قَلْبِي، و نَأشْتَاقُ م ي، كَمتخْوا ا٢. ي مهنْدع َأن ملَه دَأنَا َأشْه
اِ ِهللا، لَكاسمحرِفَةعرِ مبِغَي اسمح لُوا ٣. نَّهاوفَح ،هنْدا عاِلحص اناِإلنْس تَبِرعا يي بِهرِفُوا طَرِيقَةَ اِهللا الَّتعي لَم مفَه

و غَايةُ الشَّرِيعة، ِلذَِلك كُلُّ من لَكن الْمسيح ه٤. َأن تَكُون لَهم طَرِيقَتُهم الْخَاصةُ، ِلذَِلك لَم يخْضعوا ِلطَرِيقَة اِهللا
  .يْؤمن بِه يعتَبِره اُهللا صاِلحا



." كُلُّ من يعمُل هذه اُألمور يحيا بِها: "وموسى كَتَب عنِ الصالحِ الَّذي يْأتي عن طَرِيق الْعمِل بِالشَّرِيعة فَقَاَل٥
٦ الحا الصَأمنْهع تَابقُوُل الْكانِ فَياِإليم طَرِيق ني عْأتي يالَّذ" :ي قَلْبِك؟: ال تَقُْل فاءمِإلَى الس دعصي نم " َأي

نَاكه نم يحسنْزَِل الْمي ال تَقُْل٧. ِلكَي؟: "واتوالَمِ اَألمنْزُِل ِإلَى عي نم "سالْم يمقي ِلكَي َأياةيِإلَى الْح ْل ٨. يحب
تَابقُوُل الْكي" :ي قَلْبِكفو كي فَمف ،نْكةٌ مةُ قَرِيبما." الْكَلبِه شِّري نُبانِ الَّتةُ اِإليممكَل ٩. َأييهو : دكُنْتَ تَشْه ِإن
َألنَّك تُْؤمن ١٠. بِقَلْبِك َأن اَهللا َأقَامه من الموت فَِإنَّك تَنْجووِإن كُنْتَ تُْؤمن " عيسـى هو موالنَا: "بِفَمك وتَقُوُل

هذَا ١٢." كُلُّ من يْؤمن بِه ال يخْجُل: "كَما يقُوُل الْكتَاب١١. بِالْقَلْبِ فَيعتَبِرك اُهللا صاِلحا، وتَشْهد بِالْفَمِ فَتَنْجو
يوجد فَرقٌ بين الْيهود وغَيرِ الْيهود، ِلَأن الْمولَى هو رب الْكُلِّ، وهو غَني يعطي كُلَّ من يبتَهُِل يعني َأنَّه ال 

ه١٣. ِإلَيتَابقُوُل الْكا يو: "كَمنْجلَى يوتَهُِل ِإلَى المبي نكُلُّ م". 

 اإلنجيل اليهود رفضوا

١٤ ن؟لَكنُوا بِهِإال ِإذَا آم ونَهعدفَ يكَي  اءِإال ِإذَا ج نْهع ونعمسفَ يكَي؟ ونْهوا ععمِإال ِإذَا س بِه نُونْؤمفَ يكَيو
 مَل َأن يْأتي ِإلَينَا من يحمُلما َأج: "وكَيفَ يبشِّرهم هذَا ِإال ِإذَا َأرسلَه اُهللا؟ والْكتَاب يقُوُل١٥واحد وبشَّرهم؟ 

 ".بشْرى الْخَيرِ
ِإذَنِ اِإليمان يْأتي من ١٧" يا رب، من آمن بِرِسالَتنَا؟: "لَكن لَيس الْجميع قَد قَبِلُوا اِإلنْجِيَل، فَِإشَعيا يقُوُل١٦

  .كَلمةُ الَّتي تُحدثُنَا عنِ الْمسيحِسماعِ الرسالَة، والرسالَةُ هي الْ
صوتُهم بلَغَ اَألرض كُلَّها، : "فَالْكتَاب يقُوُل. هْل من الْممكنِ َأنَّهم لَم يسمعوا؟ بِالتَّْأكيد سمعوا: لَكنِّي َأسَأُل١٨

هْل من الْممكنِ َأن بني ِإسراِئيَل لَم يفْهموا؟ : مرةً ُأخْرى َأسَأُل١٩." وكَالمهم وصَل ِإلَى جميعِ َأنْحاء الْعالَمِ
" .َأجعلُكُم تَغَارون بِمن هم لَيسوا ُأمةً، وبُِأمة غَبِية َأغيظُكُم: "فََأوال موسى يتَحدثُ بِقَوِل اِهللا. بِالتَّْأكيد فَهِموا

." الَّذين لَم يبحثُوا عنِّي وجدوني، فََأظْهرتُ نَفْسي ِللَّذين لَم يطْلُبوني: "وِإشَعيا َأيضا يذْكُر بِجراءة قَوَل اِهللا٢٠
  ." وعنيدمددتُ يدي طُوَل الْيومِ ِإلَى شَعبٍ متَمرد: "ثُم قَولَه عن بني ِإسراِئيَل٢١
 

 فشل بني إسرائيل

١١ 

فََأنَا نَفْسي من بني ِإسراِئيَل، من نَسِل ِإبراهيم، ومن . طَبعا ال: هْل رفَض اُهللا شَعبه؟ الْجواب: وهنَا َأسَأُل١
ينمبِنْي ٢. قَبِيلَة نم هي اخْتَارالَّذ هبشَع فُضري ُلاُهللا لَما شَكَا . قَبلَم اسِإلْي نتَابِ عي الْكف درا وم رِفُونتَع َأنْتُم

قَتَلُوا َأنْبِياءك، وهدموا اَألماكن الَّتي نُقَدم فيها الْقُربان لَك، وبقيتُ َأنَا وحدي، ! يا رب"٣: بني ِإسراِئيَل ِهللا وقَاَل
انِّي َأبقَيتُ ِلنَفْسي سبعةَ آالف شَخْصٍ لَم ينْحنُوا : "فَبِماذَا َأجابه اُهللا؟ لَقَد قَاَل لَه٤." يدون َأن يقْتُلُونيوهم يرِ

ذَا االخْتيار هو نعمةٌ منْه، ولَيس ه٦. تُوجد بقيةٌ اخْتَارها اُهللا بِنعمته: وهذَا هو نَفْس الْحاِل اآلن٥." ِليعبدوا الْبعَل
  .َألن َأعمالَهم صاِلحةٌ، وِإال فَالنِّعمةُ ال تَكُون نعمةً َأبدا



٧هاخْتَار ينالَّذ هدجو نلَك ،نْهع ثُونحبا كَانُوا يوا مجِدي اِئيَل لَمري ِإسنب ؟ ِإندعاذَا باُهللافَم تْ . متَقَس اقُونالْبو
مه٨. قُلُوبتَابقُوُل الْكا يمِ: "كَموذَا الْيِإلَى ه عمآذَانًا ال تَسى، وونًا ال تَريعوحِ، وةَ الرالداُهللا ب مطَاه٩." َأع داودو
لَيتَ عيونَهم تَعمى فَال يروا، ولَيتَ ظُهورهم ١٠. ومعثَرةً وعقَابالَيتَ ماِئدتَهم تَصير مصيدةً لَهم وفَخا : "يقُوُل

 ."تَكُون محنيةً داِئما
 لغيرهم فشلهم منفعة

 زلَّتُهم جلَبت النَّجاةَ ِلغَيرِ بْل. طَبعا ال: هْل هذَا التَّعثُّر يعني َأنَّهم سقَطُوا ولَن يقُوموا؟ الْجواب: وهنَا َأسَأُل١١
منْهم ودهالْي غَاري ِلكَي ودهةً ١٢. الْييمظكَةً عرب لَبج مفَشَلُهالَمِ، وةً ِللْعيمظكَةً عرتْ بلَبج ودهلَّةُ الْيكَانَتْ ز فَِإن

كَةُ َأعرالْب تَكُون فَكَم ،ودهرِ الْيِإلَى اِهللا؟ِلغَي ونجِعرا يمنْدع ظَم  
َأنَا َأقُوُل هذَا ِلغَيرِ الْيهود منْكُم، بِما َأنِّي رسوٌل ِإلَى غَيرِ الْيهود، فَِإنِّي َأعتَبِر َأن خدمتي مهِمةٌ جِدا، ١٣
١٤ِلكَي ودهي الْيانةَ ِإخْويرغ يرُأث اوُِل َأنُأحومنْهم ضعذَ الْب١٥.  ُأنْق ،الَمالْع الَحص ،مهفَضا راُهللا لَم كَان ِإن َألنَّه

  !ِإذَن عنْدما يقْبلُهم، ماذَا يحدثُ؟ ال شَك الْحياةُ ِلمن هم َأمواتٌ
وِإن كَان جِذْر الشَّجرة مكَرسا، . الْخُبز كُلُّه يكُون مكَرساوِإن كَانَتْ َأوُل قطْعة من الْخُبزِ مكَرسةً ِهللا، ف١٦َ

ِإن بعض الْفُروعِ قُطعتْ من شَجرة الزيتُونِ، وطُعم مكَانَها فَرع من زيتُونَة ١٧. فَالْفُروع َأيضا تَكُون مكَرسةً
فَال تَفْتَخر علَى الْفُروعِ ١٨.  يا غَير الْيهودي، فََأصبحتَ تَتَغَذَّى من جِذْرِ الزيتُونَة وعصارتهابرية، َأي َأنْتَ

قُطعت : "قُوُلربما ت١٩َ. وبَِأي حقٍّ تَفْتَخر؟ َأنْتَ ال تَحمُل الْجِذْر، بِل الْجِذْر هو الَّذي يحملُك. الَّتي قُطعتْ
فَال يْأخُذْك . هم قُطعوا َألنَّهم لَم يْؤمنُوا، وَأنْتَ تَبقَى َألنَّك تُْؤمن. صحيح٢٠." الْفُروع ِلكَي ُأطَعم َأنَا مكَانَها
كِلنَفْس تَرِسِل احب ،ورَأفْ بِال٢١ْ. الْغُرري اُهللا لَم كَان ِإن َأنْتَ؟َألنَّه َأفُ بِكراذَا يمفَل ،ةيوعِ الطَّبِيعفُر  

٢٢تَهوقَسنَا لُطْفَ اِهللا وظْ هالح .ذَا اللُّطْفال ِلهقَى َأهِإذَا كُنْتَ تَب كعيفٌ ملَطقَطُوا، وس ينلَى الَّذقَاسٍ ع وفَه .
ا تُقْطَعضِإال فََأنْتَ َأيال٢٣ْ. و عجر ِإناوضَأي مهمطَعي َأن رقَاد اُهللا، َألنَّه مهمطَعي ،هِمانمِ ِإيمدع نع ودهي .

ا ِإذَن، ِإن كُنْتَ َأنْتَ قَد قُطعتَ من الزيتُونَة الْبرية الَّتي تَنْتَمي ِإلَيها َأصال، وطُعمتَ في زيتُونَة جيدة خالف٢٤ً
  ِلطَبِيعتك، فَما َأسهَل َأن يطَعم الْيهود كَفُروعٍ طَبِيعية في زيتُونَتهِمِ الْخَاصة؟

  خطة اهللا لبني إسرائيل

٢٥ورالْغُر كُميبصِلَئال ي ،رِفُوهتَع َأن كُمُأرِيد رس دوجي يتخْوا ااِئ. يري ِإسنب َأن وهو ةِإلَى فَتْر مهى قَلْبيَل تَقَس
وبِهذه الطَّرِيقَة ينْجو جميع بني ٢٦. محدودة فَقَطْ، ِإلَى َأن يْأتي الْعدد الْكَامُل من غَيرِ الْيهود ِإلَى اِإليمانِ

ويكُون هذَا هو عهدي ٢٧لْقُدسِ، ويبعد الشَّر عن بني يعقُوب، يْأتي الْمنْقذُ من ا: "كَما يقُوُل الْكتَاب. ِإسراِئيَل
مهذُنُوب منْها ُأزِيُل عمنْدع ،مهعم".  

ولَكن بِما َأن اَهللا اخْتَارهم، . دوهذَا ِلفَاِئدتكُم َأنْتُم يا غَير الْيهو. فَالْيهود يرفُضون اِإلنْجِيَل، ِلذَِلك هم َأعداء اِهللا٢٨
اِئهِمبِ آبببِس مهبحاَل يازم و٢٩. فَهارِهيي اخْتال فو اهطَايي عف جِعراَهللا ال ي ٣٠. َألن كُنْتُم ودهالْي را غَيي َأنْتُم



محر نَّهلَك ،ِلله ينيعطم ري غَياضي الْمفودهالْي ةمِ طَاعدةً ِلعيجنَت اآلن ٣١. كُم رغَي اآلن مه ،بِنَفْسِ الطَّرِيقَةو
َألن اَهللا جعَل كُلَّ النَّاسِ سجنَاء في عدمِ الطَّاعة، ِلكَي ٣٢. مطيعين، حتَّى من خالِل رحمة اِهللا لَكُم ينَالُون رحمةً

همحراييعمج م. 
  عظمة اهللا

٣٣هلْمعو هتكْمحنَى اِهللا وغ ةظَما لَع؟ ! يقَهرِفُ طُرعي نم؟ وهدقَاصم مفْهي ن٣٤م" نماِهللا؟ و كْرفَ فرع نم
اَألشْياء هو خَاِلقُها، وهي كَاِئنَةٌ بِواسطَته َألن كُلَّ ٣٦!" من َأعطَى اَهللا؟ ِلكَي يرد لَه الدين٣٥كَان مشيرا لَه؟ 

هلَأج نمو .دالُل ِإلَى اَألبالْج آمـين. فَلَه.  
 

 أخالق المؤمن وتصرفاته

١٢ 

حيةً مكَرسةً ويرضى بِها، فَيكُون رَأفَ بِنَا، فََأرجوكُم َأن تُقَدموا َأنْفُسكُم لَه ضحيةً  ِإذَن يا اخْوتي، بِما َأن اهللا١
بِذَِلك . ال تَعيشُوا حسب عادات هذه الدنْيا، بْل غَيروا َأنْفُسكُم بَِأن تُجددوا عقُولَكُم٢. هذَا منْكُم عبادةً روحيةً

  .بولَةٌ وكَاملَةٌتَعرِفُون ِإرادةَ اِهللا، َألنَّها صاِلحةٌ ومقْ
بْل كُن متَعقِّال في . ال تَعتَبِر نَفْسك َأنَّك عظيم: وِإنِّي بِفَضِل نعمة اِهللا علَي، ُأوصي كُلَّ واحد منْكُم بِهذَا٣

. الْجِسم الْواحد تُوجد فيه َأعضاء كَثيرة٤ٌ. لَكتَقْديرِك ِلنَفْسك، في حدود نَصيبِك من اِإليمانِ الَّذي َأعطَاه اُهللا 
ظَاِئفالْو ا نَفْسلَه سلَي اءضاَألع هذه ن٥. لَك نيحِ، نَحساِئنَا ِللْممبِانْت نلَك ،ونيرَأنَّنَا كَث علَنَا، م ةببِالنِّس كَذَِلكو

كُلُّنَا َأعو ،داحو مضٍجِسعنَا ِلبضعب اءا اُهللا ِلكُلِّ ٦. ضطَاهي َأعالَّت ةمبِ النِّعسفَةٌ حخْتَلم باهونَا منْدع نفَنَح
ومن لَه موهبةُ .  فَلْيخْدمومن لَه موهبةُ الْخدمة٧. فَمن لَه موهبةُ النُّبوة، فَلْيتَنَبْأ بِما يوافقُ الْعقيدةَ . واحد منَّا

لِّمعيمِ فَلْيل٨. التَّععشَجةُ التَّشْجِيعِ فَلْيبهوم لَه نما. وكَرِيم كُنفَلْي طَاءةُ الْعبهوم لَه نمو . ةاديةُ الْقبهوم لَه نمو
ادهتْل بِاجمعفَلْي .بهوم لَه نمورٍوربِس ْل ذَِلكمعفَلْي ةمحةُ الر.  

َأحبوا بعضكُم بعضا بِحرارة كَاخْوة في ١٠. اكْرهوا الشَّر وتَمسكُوا بِالْخَيرِ. الْمحبةُ يجِب َأن تَكُون بِِإخْالص٩ٍ
اخْدموا الْمولَى بِحماسٍ . ال تَكُونُوا كَسالَى بْل مجتَهِدين١١. نْفُسكُمَأكْرِموا بعضكُم بعضا َأكْثَر من َأ. الْمسيحِ

تَبرعوا ِلسد حاجات ١٣. واظبوا علَى الصالة. اصبِروا في الضيق. افْرحوا في الرجاء١٢. بِروحِ اِهللا
يننْؤمالْم .اءبيفُوا الْغُرَأض.  

عيشُوا معا ١٦. افْرحوا مع الْفَرِحين، وابكُوا مع الْباكين١٥. بارِكُوا الَّذين يضطَهِدونَكُم، بارِكُوا وال تَلْعنُوا١٤
ي وِفَاقف .طَاءسِللْب قَاءدْل كُونُوا َأصوا، برال تَتَكَب .كُميبصي ورلُوا الْغُرعال١٧. ال تَجبِالشَّر لَى الشَّروا عدتَر  .

رخَي َأنَّه يعمالْج هتَبِرعا يلُوا ممعالنَّاس١٨ِ. ا يعموا جاِلمتُس كَانِ َأنرِ اِإلماوِلُوا بِقَدوا ١٩. حماِئي ال تَنْتَقبا َأحي
ِإن جاع "بْل ٢٠." هذَا كَالم اِهللا، َأنَا َأنْتَقم، َأنَا ُأجازِي: "ُل في الْكتَابَِألنْفُسكُم، بِل اتْركُوا الْعقَاب ِهللا، َألنَّه يقُو



هْأسلَى رنَارٍ ع رمج عذَا، تَضلْتَ هفَع ِإن َألنَّك ،هقشَ اسطع ِإنو ،همَأطْع كودِل ٢١." عب ،الشَّر كبغْلال ي
  .الْخَيرِاغْلبِ الشَّر بِ

 

 المؤمن والحكومة

١٣ 

اآلن،  فَالسلْطَاتُ الْموجودةُ. يجِب علَى كُلِّ واحد َأن يخْضع ِللسلْطَات الْحاكمة، َألن كُلَّ سلْطَة هي بِِإذْنِ اِهللا١
. والَّذين يقَاوِمون يجلبون علَى َأنْفُسهِمِ الْعقَاب.  تَدبِير اِهللاِإذَن من يقَاوِم السلْطَةَ، يقَاوِم٢. اُهللا هو الَّذي عينَها

٣ُل الشَّرمعي نْل مب رُل الْخَيمعي نم فُونخَوال ي كَّامكَزِ . فَالْحري مي فالشَّخْصِ الَّذ نال تَخَافَ م َأن ْل تُرِيده
َأما ِإن كُنْتَ تَعمُل الشَّر فَخَفْ منْه، َألنَّه . َألنَّه يخْدم اَهللا ِلمصلَحتك٤اعمِل الْخَير فَيرضى عنْك، السلْطَة؟ ِإذَنِ 

اِلهمعتلْطَةُ السالس هنْدعفَ ويُل السمحُل . يمعي نم باقعيو ازِيجاِهللا ِلي مخَاد وفَه٥. الشَّر عتَخْض َأن جِبي ِإذَن
اجِبالْو وذَا هه بَِأن ثُكدحي كيرمض ا َألنضْل َأيقَابِ، بالْع نفًا مفَقَطْ خَو سلَي ،لْطَةِللس.  

٦اَل السرِج َألن ،اِئبرالض ونفَعتَد ي َأنَّكُما فضَأي ببالس وذَا ههوهِملمبِع ونقُوما يمنْداِهللا ع امخُد مه لْطَة .
٧قُّهتَحسا يم داحطُوا كُلَّ وفََأع : لَه نِلم امرتاالحو ،لَه يه نخِْل ِلمةَ الدرِيبضو ،لَه يه نِلم الكةَ اَألمرِيبض

 .كْراماالحترام، واِإلكْرام ِلمن لَه اِإل
 حان الوقت

٨ ةَل بِالشَّرِيعمع قَد كُوني اآلخَرِين بحي نا، فَمضعب كُمضعوا ببتُح ِإال بَِأن ،ءبِشَي دَألح ينونيدال تَكُونُوا م
وباقي الْوصايا كُلِّها تَتَلَخَّص في وصية "  تَشْتَه،ال تَزنِ، ال تَقْتُْل، ال تَسرِقْ، ال: "َألن الْوصايا الَّتي تَقُوُل٩. كُلِّها

يه ةداحو" :كنَفْس با تُحكَم اآلخَرِين ب١٠." َأحءبِشَي هِمِإلَي يءسال ي اآلخَرِين بحي يفَالَّذ . يةُ هبحِإذَنِ الْم
  .الْعمُل بِالشَّرِيعة كُلِّها

١١ا كَانَتْ فمم بَأقْر اتَنَا اآلننَج َألن ،كُممنَو نيقُوا متُف َأن جِبي قْتُ، اآلنالْو انح قَد وا َأنَّهذَا تَذَكَّري كُلِّ ه
عماَل الَّتي تُعمُل في الظَّالمِ، ونَلْبس فَيجِب َأن نَطْرح بعيدا اَأل. كَاد اللَّيُل َأن ينْتَهِي ويطْلَع النَّهار١٢. حين آمنَّا

يجِب َأن نَعيشَ كَما يليقُ بِمن يسير في نُورِ النَّهارِ، ال مجون وال سكْر، ١٣. السالح الَّذي بِه نُحارِب في النُّورِ
دسال حو امصةَ، ال خال خَالعقَ وس١٤. ال فِل ِليلَانَابوم يحسـى الْميسع وه ونَهسي تَلْبالَّذ الحال . كُنِ السو

ةوِينْيالد ةالطَّبِيع اتواعِ شَهي ِإشْبوا فتُفَكِّر.  
 



 ال تحكم على اآلخرين

١٤ 

١ف اِئهلَى آرع وهماكال تُحانِ، ويفُ اِإليمعض وه نم نَكُميلُوا بقْبالفٌاا خيهي فالَّت اتوعضو٢. ي الْم داحفَو
فَمن يْأكُُل كُلَّ شَيء، ٣. الْخُضروات فَقَطْ يعتَقد َأن من حقِّه َأن يْأكَُل كُلَّ شَيء، وآخَر ِإيمانُه ضعيفٌ فَيْأكُُل

اتورْأكُُل الْخُضي نم رتَقحال ي َأن جِبْأكُُل كُلَّ .  فَقَطْيي نم دنْتَقال ي َأن جِبا، يهدحو اتورْأكُُل الْخُضي نمو
اَهللا قَبِلَه َألن ء٤. شَيوه هديس ارذَا قَرفْشَُل، هي تُ َأوثْبي كَان ؟ ِإنرِكغَي مخَاد دتَّى تَنْتَقَأنْتَ ح نم . ْل ِإنَّهب

ستَهثَبي َأن رلَى قَادوالْم تُ َألنثْبي.  
٥اءوامِ سكُلَّ اَألي َأن تَبِرعي آخَر داحومٍ، ووي نم ما َأهموي َأن تَبِرعي داحا . وعقْتَنم كُوني َأن جِبي داحفَكُلُّ و

هْأيا بِرام٦. تَمي َأهطعي نامِ اِهللافَمِإلكْر ُل ذَِلكفْعا، يمٍ موةً ِليةً خَاصيامِ اِهللا، . مِإلكْر ُل ذَِلكفْعي مْأكُُل اللَّحي نمو
ال َأحد ٧. شْكُر اَهللاوالَّذي يرفُض َأن يْأكَُل بعض اَألطْعمة، يفْعُل ذَِلك ِإلكْرامِ اِهللا، وهو َأيضا ي. َألنَّه يشْكُر اَهللا

هوتُ ِلنَفْسمي دال َأحو ،هيشُ ِلنَفْسعنَّا ينَا ٨.  ماتيي حف واءفَس ،هِإلَي بوتُ نَذْهنَم ينحيحِ، وسيشُ ِللْمنَا نَعاتيي حف
  .يح وقَام ِإلَى الْحياة، ِليكُون رب اَألموات واَألحياءِلهذَا ماتَ الْمس٩. َأو بعد موتنَا، نَحن نَنْتَمي ِللْمسيحِ

: كَما يقُوُل الْكتَاب١١. فَال ينْتَقد َأحد َأخَاه، وال يحتَقر َأحد َأخَاه، َألنَّنَا كُلَّنَا سنَقفُ َأمام كُرسي محكَمة اِهللا١٠
ِإذَن كُلُّ واحد منَّا ١٢."  بِذَاتي، سيسجد الْكُلُّ ِلي علَى ركَبِهِم، ويشْهد الْجميع علَنًا َأنِّي َأنَا اُهللاقَاَل اُهللا، َأقْسمتُ"

  .سيعطي عن نَفْسه حسابا ِهللا
  أخاك يخطئ ال تجعل

١٣فْعال ي وا َأنممْل صا، بضعنَا بضعب دفَال نَنْتَقيئةي الْخَطقُطُ فسي َأو ثُرعي ُل َأخَاهعجًئا يشَي دا ١٤. َل َأحبِمو
 هتَبِرعي نا ِلمنَجِس كُونْل يب ،هذَات دي حف نَجِس امطَع دوجال ي ا َأنَّهامتَم عقْتَنـى، فََأنَا ميسنَا عديي ِلسَأنِّي َأنْتَم

ال تَجعْل طَعامك يتَسبب في َأن . ِإن كَان َأخُوك يتَضايقُ بِسببِ طَعامك، فََأنْتَ ال تَتَصرفُ بِمحبة١٥. نَجِسا
هلَأج نم يحساتَ الْمي مالَّذ َأخُوك كلهو١٦. ياُألم دض وءبِالس النَّاس تَكَلَّمال ي ِلكَي ذَرحا اَأنَّه تَبِري تَعرِ الَّت

ةٌ لَكاِلحوس١٧ِ. صوحِ الْقُدا بِالرحفَرا والمسا والحْل صا، ببشُّرتْ َأكْال وسلَكَةَ اِهللا لَيمم ١٨. َألن مخْدي نفَم
النَّاس هحدمياُهللا و نْهى عضري ،الطَّرِيقَة هذبِه سيحالْم.  

. ال تَهدم عمَل اِهللا بِسببِ ما تَْأكُلُه٢٠. ذَن يجِب َأن نَتْبع ما يَؤدي ِإلَى السالمِ وِإلَى تَقْوِية َأحدنَا اآلخَرِإ١٩
ا تَْأكُلُهبِ مببِس اآلخَرِين رثتُع الْخَطَِأ َأن نم نالٌل، لَكامِ حكُلُّ الطَّع يحح٢١. صنَأكِْل م نع عتَنتَم َل َأناَألفْض 

احتَفظْ بِاعتقَادك في هذَا الْموضوعِ بينَك ٢٢. اللَّحمِ، وعن شُربِ الْخَمرِ، وعن َأي شَيء آخَر يجعُل َأخَاك يسقُطُ
َأما من يْأكُُل وعنْده شَك فَيحكَم ٢٣. مُل ما هو حالٌل بِحسبِ اعتقَادههنيًئا ِلمن ال يلُوم نَفْسه عنْدما يع. وبين اِهللا

 .علَيه، َألنَّه يتَصرفُ عن غَيرِ ِإيمانٍ، وكُلُّ ما يصدر عن غَيرِ ِإيمانٍ هو خَطيَئةٌ
 



 
 

 الضعفاء ساعدوا

١٥ 

بْل كُلُّ واحد منَّا يرضي اآلخَرِين ٢. ب َأن نَحتَمَل ضعفَ الضعفَاء، وال نُرضي َأنْفُسنَافَنَحن اَألقْوِياء، يج١ِ
تَموك شَتَاِئم الَّذين شَ: "َألن الْمسيح لَم يرضِ نَفْسه، بْل كَما يقُوُل الْكتَاب٣. ِلخَيرِهم ِلكَي يتَقَووا في اِإليمانِ

وكُلُّ ما جاء في اْلكتَابِ منْذُ الْقَديمِ هو ِلتَعليمنَا، ِلكَي نَثْبتَ ونَتَقَوى بِكَلمة اهللا، ويكُون عنْدنَا ٤." جاءتْ علَي َأنَا
  .َأمٌل
٥م لَكُمعجي ةَ، َأنالْقُواتَ وي الثَّبطعي يَأُل اَهللا الَّذـى، َأسيسع يحسالْم ونعتَتْب َأنْتُمْأيِ وي الرا فعم يند٦تَّح ِلكَي

داحو توصو داحْأيٍ ويحِ بِرسـى الْميسنَا عديا سوا اَهللا َأبحبتُس. 
 بعضكم بعضا اقبلوا

٧ِلكَي ،يحسالْم ا قَبِلَكُما كَمضعب كُمضعلُوا بقْباُهللا دجتَم٨.  ي ِلكَي ودها للْيمخَاد ارص يحسالْم ِإن فَِإنِّي َأقُوُل لَكُم
اءِلآلب هودعو متَم قٌ، َألنَّهاداَهللا ص َأن نيبقُوُل ٩. يا يكَم ،هتمحلَى راَهللا ع ودهالْي رغَي حبسي ا ِلكَيضَأيو

." افْرحوا َأيها اُألمم مع شَعبِه: "ويقُوُل َأيضا١٠." ِلذَِلك َأحمدك بين الشُّعوبِ، وُأغَنِّي بِالتَّسابِيحِ السمك: "بالْكتَا
يْأتي سليُل يسى، يقُوم : "يضاويقُوُل ِإشَعيا َأ١٢." سبحوا اَهللا يا كُلَّ اُألممِ، احمدوه ياكُلَّ الشُّعوبِ: "وَأيضا١١

يها فلَهَأم وبالشُّع عتَضمِ، ولَى اُألمع ودسِلي".  
١٣ةا بِقُوجِد لُكُمَأم زِيدي ِلكَي ،هلَيع المٍ بِاتِّكَاِلكُمسحٍ وبِكُلِّ فَر َألكُممي َل، َأني اَألمطعي يَأُل اَهللا الَّذوحِ َأسالر 

  .الْقُدوسِ
  للشعوب بولس رسول

. وَأنَا متََأكِّد يا اخْوتي، َأنَّكُم مملُوءون بِالْخَيرِ، وكَاملُون في الْمعرِفَة، وقَادرون َأن تُعلِّموا بعضكُم بعضا١٤
بَِأن َأكُون خَادم ١٦فَِإن اَهللا َأنْعم علَي . كَتَبتُ لَكُم عنْها بِجراءةلَكنِّي َأردتُ َأن ُأذَكِّركُم بِبعضِ اُألمورِ ف١٥َ

َأقُوم لَهم بِعمِل الْحبرِِ، فَُأبلِّغُهم بشْرى اِهللا، ِلكَي يصيروا قُربانًا مقْبوال عنْده . الْمسيحِ عيسـى ِإلَى الشُّعوبِ
  . لَه بِالروحِ الْقُدوسِومخَصصا

واَألشْياء الَّتي َأجرُؤ َأن َأتَكَلَّم عنْها هنَا، هي فَقَط ١٨. فََأنَا َأفْتَخر بَِأنِّي َأخْدم اَهللا بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى١٧
وبِقُوة آيات ١٩اعة اِهللا، فَهو قَد استَخْدمني بِالْقَوِل والْفعِل الَّتي عملَها الْمسيح بِواسطَتي ِلهِداية الشُّعوبِ ِإلَى طَ

ورغْبتي الداِئمةُ ٢٠. فَقَد َأعلَنْتُ بشْرى الْمسيحِ في كُلِّ مكَانٍ من الْقُدسِ ِإلَى الْيركُوم. ومعجِزات، بِقُوة الروحِ
شِّرُأب َأن يرِيهغَي هعضاسٍ ولَى َأسع ينال َأب يحِ، ِلكَيسنِ الْمع عمتَس ي لَمالَّت ي الْبِالدا ٢١.  بِاِإلنْجِيِل فكَم
تَابقُوُل الْكي" :ونمفْهي نْهوا ععمسي لَم ينالَّذو ،نوري وا بِهرخْبي لَم ينالَّذ".  



  ازيارة روم يرغب في

٢٢كُمِإلَي جِيءالْم نتُ معنةً ميركَث اترَأنِّي م ببالس وذَا هال ٢٣. ه قنَاطالْم هذي هةَ فمدالْخ ا َأنبِم ا اآلنَأم
 ،ةيركَث ينننْذُ سم كُمورَأز ي َأنف غَبا َأنِّي َأربِمو ،ِإلَي تَاجو ٢٤تَحجي ِإلَى فََأري طَرِيقَأنَا فو بِكُم رَأم َأن

َأما ٢٥. بِذَِلك َأتَمتَّع بِزِيارتكُم ولَو ِلفَتْرة قَصيرة، ثُم تُجهزوني بِما َأحتَاج ِإلَيه ُألكْمَل سفَرِي ِإلَى هنَاك. َأسبانيا
َألن اِإلخْوةَ الَّذين في مقْدونْيا وَأخَاِئيةَ، قَرروا ٢٦. في خدمة الْمْؤمنين هنَاكاآلن، فََأنَا في طَرِيقي ِإلَى الْقُدسِ 

حقيقَة هذَا ِإنَّهم قَرروا ذَِلك بِفَرحٍ، وفي ال٢٧ْ. َأن يتَبرعوا بِمعونَة ماِلية ِلمساعدة الْمْؤمنين الْفُقَراء في الْقُدسِ
هِملَيع اجِبو . نم يننْؤملَى الْمع جِبي وبِ، ِإذَنِإلَى الشُّع ةيوحهِمِ الركَاترب نوا ممقَد ودهالْي يننْؤمالْم َألن

ةاديالْم كَاتربِالْب ودهالْي نم يننْؤموا الْمداعسي وبِ َأن٢٨. الشُّع هذه نم َأنْتَهِيا وكُلَّه النُّقُود مهلِّمُأس َأن دعفَب
وَأنَا عارِفٌ َأنِّي عنْدما َأحضر عنْدكُم سَأحضر وَأنَا ممتَلٌئ من ٢٩. الْمهِمة، َأمر بِكُم في طَرِيقي ِإلَى َأسبانيا

  .بركَات الْمسيحِ
رجوكُم يا اخْوتي، من َأجِل مولَانَا عيسـى الْمسيحِ، ومن َأجِل الْمحبة الَّتي يعطيها الروح، َأن تُجاهدوا فََأ٣٠

رحب اِإلخْوةُ الَّذين في ِلكَي َأنْجو من غَيرِ الْمْؤمنين في بِالد يهوذَا، وِلكَي ي٣١معي في دعاء اِهللا من َأجلي، 
مي لَهتمدسِ بِخ٣٢. الْقُدكُمعي مودجبِو تَاحَأرو ،انحقَلْبِي فَراِهللا و يَئةشبِم كُمِإلَي ي ٣٣. فََأجِيءَأُل اَهللا الَّذَأس

  .آمـين. يعطي السالم، َأن يكُون معكُم جميعا
 

 تحيات شخصية

١٦ 

رحبوا بِها كَُأخْت في الْمسيحِ بِطَرِيقَة تَليقُ ٢. ُأوصيكُم بُِأخْتنَا فيبِي خَادمة جماعة الْمْؤمنين الَّتي في كَنْكرية١َ
ِلله وننْتَمي نبِم .اعا سَألنَّه ،يهف كُمِإلَي تَاجرٍ تَحَأم ي َأيا فوهداعساوضي َأنَا َأيتْنداعسو يرِينالْكَث تد.  

ولَستُ َأنَا . اللَّذَينِ خَاطَرا بِحياتهِما من َأجلي٤بركَةَ وعقيَل زميلَي في خدمة الْمسيحِ عيسـى،  سلِّموا علَى٣
سلِّموا علَى . سلِّموا علَى الْمْؤمنين الَّذين يجتَمعون في دارِهما٥. وحدي َأشْكُرهما، بْل جميع الْمْؤمنين َأيضا

سلِّموا علَى مريم الَّتي تَعبتْ كَثيرا في ٦. َأبينتُوس حبِيبِي الَّذي هو َأوُل منِ اهتَدى ِإلَى الْمسيحِ في آسيا
كُمتمد٧. خوا علِّمِل سِل بسالر نيب ورِينشْهالْم نا ممهي، وعنِ مونَيجسنِ كَانَا ماللَّذَي يا قَرِيبونْييي وونرلَى َأنْد

ربان زميلنَا في سلِّموا علَى ُأ٩. سلِّموا علَى َأمفالوس حبِيبِي الَّذي ينْتَمي ِللْمسيح٨ِ. اهتَديا ِإلَى الْمسيحِ قَبلي
وعلَى الَّذين . سلِّموا علَى َأفَلِّي الَّذي برهن علَى َأنَّه مخْلص ِللْمسيح١٠ِ. خدمة الْمسيحِ، وعلَى َأساخي حبِيبِي

سلِّموا ١٢. نين بِالْمسيحِ من عاِئلَة نَرقيسسلِّموا علَى هرديون قَرِيبِي، وعلَى الْمْؤم١١. من عاِئلَة َأرِستُوفَُل
سلِّموا علَى فَارسيةَ الْمحبوبة الَّتي عملَت الْكَثير في . علَى طَرِيفَةَ وطَروفَةَ اللَّتَينِ تَعمالنِ في خدمة الْمسيحِ

سلِّموا علَى سنْقراطَ ١٤. وعلَى ُأمه الَّتي هي كَُأم ِلي! ذَِلك الْمْؤمنِ الْممتَازِسلِّموا علَى روفَا، ١٣. خدمة الْمسيحِ



مهعم ينالَّذ ةلَى كُلِّ اِإلخْوعو اسمرهو وبفَتْرو سمرهو يغُونلفيرِي ١٥. ونا ووِليجي ويالغلَى فوا علِّمس
 هُأخْتومهعم ينالَّذ يننْؤميعِ الْمملَى جعو اسبُأولُم١٦. وةرطَاه لَةضٍ بِقُبعلَى بع كُمضعوا بلِّمس . اتاعمكُلُّ ج

كُملَيع ونلِّمسيحِ يسبِالْم يننْؤمالْم.  
  وصايا أخيرة

سوا من الَّذين يسببون االنْقسامات، ويضعون الْعقَباتَ في طَرِيقكُم، وَأطْلُب منْكُم يا اخْوتي، َأن تَحتَر١٧ِ
منْهوا عدتَعبا ،وهتُمي تَلَقَّييمِ الَّذلخَاِلفَةً ِللتَّعم اءَأشْي ونلِّمعي١٨. و،يحسالْم ديالس ونمخْدال ي النَّاس ُؤالءه ْل َألنب 

َأما َأنْتُم فَقَد سمع الْجميع عن ١٩. ويخْدعون قُلُوب الْبسطَاء بِالْكَالمِ الْمعسوِل والْحديث الْعذْبِ. بطُونَهم الشَّرِهةَ
كُمتطَاع .ي مف اءكَمتَكُونُوا ح َأن كُمُأرِيدو ،بِكُم حذَا فَِإنِّي َأفْرِلهوشَر وا هي مف اءرِيَأبو رخَي وي ٢٠. ا هاُهللا الَّذ

  .نعمةُ سيدنَا عيسـى معكُم. يعطي السالم، سيسحقُ الشَّيطَان تَحتَ َأقْدامكُم عن قَرِيبٍ
  .قْرِباِئي ِلسيوس ويسون وسوباتْريسلِّم علَيكُم تيموتَاوس زميلي في الْخدمة، وَأيضا َأ٢١
يسلِّم علَيكُم غَايس الَّذي يضيفُني هنَا ٢٣وَأنَا تَرتيوس كَاتب هذه الرسالَة، ُأسلِّم علَيكُم كَمْؤمنٍ بِالْمسيحِ ٢٢

ارِهي دف نُونْؤمالْم عتَمجيكُ. ولَيع لِّمسيينَأم تُسسَأر اَألخُ م تُساركَوو ،ينَةدالْم انَةزيحِ ٢٤. خسى الْميسةُ عمعن
 .آمين. مولَانَا معكُم جميعا

  ختام

وذَِلك . ادي بِها عن عيسـى الْمسيحِالْجالُل ِلله الْقَادرِ َأن يقَويكُم بِاِإلنْجِيِل الَّذي ُأبشِّر بِه، َأيِ الرسالَة الَّتي ُأن٢٥َ
طَوِيلَة نَةمى َأزدلَى ما عكْتُومم ي كَانالَّذ رذَا السه لَكُم نلعي ِإلَى ٢٦. بَِأن ذَاعي َأن جِبيو فَ اآلنكُش نَّهلَكو

وهيعطينُوا بِاِهللا وْؤمي وبِ، ِلكَياُهللا . كُلِّ الشُّع بِه را َأمم وذَا ههتَابِ، وي الْكف اءاَألنْبِي َأ بِها تَنَبم وذَا هفَه
دميح٢٧ِ. الصسـى الْميسع طَةاسبِو دالُل ِإلَى اَألبالْج لَه ،هدحو يمكالْح وه .ـينآم.  

 
  


