
  ِرسالَةُ بولُس اَلرسوِل ِإىل أَهِل روِميةَ
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الَّذي سبق فوعد بِه بأنبيائِه يف الكُتِب املُقَدسِة، 2بولُس، عبد ليسوع املَسيِح، املَدعو رسوالً، املُفرز إلجنيِل اِهللا، 1
وتعين ابن اِهللا بقوٍة ِمن ِجهِة روِح القَداسِة، بالقيامِة ِمن 4، الَّذي صار ِمن نسِل داود ِمن ِجهِة اجلَسِد. عن ابِنِه3

الَّذين 6الَّذي بِه، ألجِل اِمسِه، قَِبلنا ِنعمةً وِرسالَةً، إلطاعِة اإلمياِن يف مجيِع اُألمِم، 5. يسوع املَسيِح ربنا: األمواِت
ِنعمةٌ لكُم : إىل مجيِع املَوجودين يف روميةَ، أِحباَء اِهللا، مدعوين ِقديسني7. بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع املَسيِح

  .وسالم ِمن اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِح
  اشتياق بولس لزيارة روما

فإنَّ اَهللا الَّذي أعبده 9. لّ العالَِمأوالً، أشكُر إهلي بيسوع املَسيِح ِمن ِجهِة مجيِعكُم، أنَّ إميانكُم ينادى بِه يف ك8ُ
 ،كُمبال انِقطاٍع أذكُر يل كيف يل 10بروحي، يف إجنيِل ابِنِه، شاِهد رسى اآلنَ أنْ يتيسلَوايت عا يف صا دائمعرضتم

شيئَِة اِهللا أنْ آيتَ إلَيكُمةً مبرك11ُ. محأمن لكَي ،أنْ أراكُم شتاقي مألن ،ةً لثَباِتكُمةً روحيِهب 12م كُمينى بزعتلن أي
  .باإلمياِن الَّذي فينا مجيعا، إمياِنكُم وإمياين

13 رى اآلنَ، ليكونَ يل ثَمحت ِنعتوم ،أنْ آيتَ إلَيكُم دتةً قَصا كثريين ِمرارةُ أنها اإلخولوا أيأنْ جته أُريد لَست ثُم
فهكذا ما هو يل مستعد 15. إني مديونٌ لليونانيني والبراِبرِة، للحكَماِء واجلُهالِء14. ضا كما يف سائِر اُألمِمفيكُم أي

: ألني لَست أستحي بإجنيِل املَسيِح، ألنه قوةُ اِهللا للخالِص لكُلّ من يؤِمن16لتبشِريكُم أنتم الَّذين يف روميةَ أيضا، 
  ".أما البار فباإلمياِن يحيا:"ألنْ فيِه معلَن بر اِهللا بإمياٍن، إلمياٍن، كما هو مكتوب17. لليهودي أوالً ثُم لليوناينّ

  غضب اهللا على اجلنس البشري
إذ معِرفَةُ اِهللا 19.  احلَق باإلِمثألنَّ غَضب اِهللا معلَن ِمن السماِء على مجيِع فُجوِر الناِس وإِمثِهِم، الَّذين يحِجزون18َ

ألنَّ أُموره غَري املَنظورِة ترى منذُ خلِق العالَِم مدركَةً باملَصنوعاِت، قُدرته 20ظاِهرةٌ فيِهم، ألنَّ اَهللا أظهرها هلُم، 
َهللا مل يمجدوه أو يشكُروه كإلٍه، بل حِمقوا يف ألنهم لَما عرفوا ا21. السرمديةَ والهوته، حتى إُم بال عذٍر

يبالغ مهقَلب وأظلَم ،الَء، 22. أفكاِرِهمهكَماُء صاروا جُم حمونَ أزعم يما هيناِهللا الَّذي ال 23وب جدلوا موأبد
والز ،وابى، والطُّيوِر، والدفنِة اإلنساِن الَّذي يى بِشبِه صورفنافاِتيواِت 24. حها يف شاُهللا أيض مهلذلك أسلَم

الَّذين استبدلوا حق اِهللا بالكَِذِب، واتقَوا وعبدوا املَخلوق دونَ 25. قُلوِم إىل النجاسِة، إلهانِة أجساِدِهم بني ذَواِتِهِم
مهم اُهللا إىل أهواِء اهلَواِن، ألنَّ إناثَهم استبدلن االسِتعمالَ لذلك أسل26َ. آمني. اخلاِلِق، الَّذي هو مبارك إىل األبِد

وكَذلك الذُّكور أيضا تاِركني اسِتعمالَ اُألنثَى الطَّبيعي، اشتعلوا بشهوِتِهم 27الطَّبيعي بالَّذي على ِخالِف الطَّبيعِة، 
وكَما مل يستحِسنوا أنْ 28. ، ونائلني يف أنفُِسِهم جزاَء ضالِلِهِم املُِحقبعِضِهم لبعٍض، فاِعلني الفَحشاَء ذُكورا بذُكوٍر

ليقلوا ما ال يفعرفوٍض لياُهللا إىل ِذهٍن م مهأسلَم ،عِرفَِتِهمبقوا اَهللا يف مٍع 29. يوطَم را وشكُلّ إٍمث وِزن ِمن ملوئنيم
نمامني مفترين، مبِغضني ِهللا، ثاِلبني متعظّمني مدعني، 30صاما ومكرا وسوًءا، وخبٍث، مشحونني حسدا وقَتالً وِخ



الَّذين إذ عرفوا 32. بال فهٍم وال عهٍد وال حنو وال ِرضى وال رمحٍة31مبتِدعني شرورا، غَري طائعني للواِلديِن، 
  .ثلَ هِذِه يستوِجبونَ املوت، ال يفعلونها فقط، بل أيضا يسرونَ بالَّذين يعملونَحكم اِهللا أنَّ الَّذين يعملونَ ِم

  دينونة اهللا العادلة
  
  
2 
1ديني نها اإلنسانُ، كُلُّ مذٍر أيبال ع لذلك أنت .فِسكعلى ن حتكُم كغَري يف ما تدين كالَّذي. ألن أنت كألن  تدين

أفَتظُن هذا 3. ونحن نعلَم أنَّ دينونةَ اِهللا هي حسب احلَق على الَّذين يفعلونَ ِمثلَ هِذِه2! لك اُألمور بعيِنهاتفعلُ ِت
نى لُطِفِه أم تستهني بِغ4أيها اإلنسانُ الَّذي تدين الَّذين يفعلونَ ِمثلَ هِذِه، وأنت تفعلُها، أنك تنجو ِمن دينونِة اِهللا؟ 

ولكنك ِمن أجِل قَساوِتك وقَلِبك غَِري التائِب، 5وإمهاِلِه وطوِل أناِتِه، غَري عاِلٍم أنَّ لُطف اِهللا إنما يقتادك إىل التوبِة؟ 
أما 7.  واِحٍد حسب أعماِلِهالَّذي سيجازي كُل6َّتذخر لنفِسك غَضبا يف يوِم الغضِب واسِتعالِن دينونِة اِهللا العاِدلَِة، 

وأما الَّذين هم ِمن أهِل التحزِب، وال 8. الَّذين بصٍرب يف العمِل الصاِلِح يطلُبونَ املَجد والكَرامةَ والبقاَء، فباحلياِة األبديِة
 ،بطٌ وغَضخطاِوعونَ لإلِمث، فسبل ي قطاِوعونَ للحع9ي ،ةٌ وضيقِشدرلُ الشفعفِس إنساٍن يالً : لى كُلّ نأو هوديالي

ألنْ ليس ِعند اِهللا 11. اليهودي أوالً ثُم اليوناينّ: ومجد وكرامةٌ وسالم لكُلّ من يفعلُ الصالح10. ثُم اليوناينّ
  .محاباةٌ

12اموِس ياموِس فبدوِن النأخطأ بدوِن الن نألنَّ كُلَّ مدانُ. هِلكاموِس ياموِس فبالنأخطأ يف الن نألنْ 13. وكُلُّ م
ألنه اُألمم الَّذين ليس 14. ليس الَّذين يسمعونَ الناموس هم أبرار ِعند اِهللا، بل الَّذين يعملونَ بالناموِس هم يبررونَ

الَّذين 15يف الناموِس، فهؤالِء إذ ليس هلُم الناموس هم ناموس ألنفُِسِهِم، ِعندهم الناموس، متى فعلوا بالطَّبيعِة ما هو 
يف 16يظِهرونَ عملَ الناموِس مكتوبا يف قُلوِم، شاِهدا أيضا ضمريهم وأفكارهم فيما بينها مشتكيةً أو محتجةً، 

  .ِس حسب إجنيلي بيسوع املَسيِحاليوِم الَّذي فيِه يدين اُهللا سرائر النا
  اليهود والناموس

وتعِرف مشيئَته، وتميز اُألمور املُتخاِلفَةَ، متعلّما 18هوذا أنت تسمى يهوديا، وتتِكلُ على الناموِس، وتفتِخر باِهللا، 17
ومهذّب لألغبياِء، ومعلّم لألطفاِل، ولك 20ن يف الظُّلمِة، وتِثق أنك قائد للعمياِن، ونور للَّذي19. ِمن الناموِس

أنْ ال يسرق، : فأنت إذًا الَّذي تعلّم غَريك، ألَست تعلّم نفسك؟ الَّذي تكِرز21. صورةُ الِعلِم واحلَق يف الناموِس
الَّذي تفتِخر بالناموِس، 23كِره األوثانَ، أتسِرق اهلَياِكلَ؟ أنْ ال يزنى، أتزين؟ الَّذي تست: الَّذي تقول22ُأتسِرق؟ 

فإنَّ اِخلتانَ ينفَع 25. ألنَّ اسم اِهللا يجدف علَيِه بسبِبكُم بني اُألمِم، كما هو مكتوب24أِبتعدي الناموِس تهني اَهللا؟ 
إذًا إنْ كانَ األغرلُ يحفَظُ أحكام 26! ا الناموس، فقد صار ِختانك غُرلَةًولكن إنْ كُنت متعدي. إنْ عِملت بالناموِس

وتكونُ الغرلَةُ الَّيت ِمن الطَّبيعِة، وهي تكَملُ الناموس، تدينك أنت الَّذي يف 27الناموِس، أفَما تحسب غُرلَته ِختانا؟ 
ألنَّ اليهودي يف الظّاِهِر ليس هو يهوديا، وال اِخلتانُ الَّذي يف الظّاِهِر يف اللَّحِم 28الِكتاِب واِخلتاِن تتعدى الناموس؟ 



بل اليهودي يف اخلَفاِء هو اليهودي، وِختانُ القَلِب بالروِح ال بالِكتاِب هو اِخلتانُ، الَّذي مدحه ليس ِمن 29ِختانا، 
  .الناِس بل ِمن اِهللا

  
  

  أمانة اهللا
3 
. أما أوالً فألنهم استؤِمنوا على أقواِل اِهللا! كثري على كُلّ وجٍه2إذًا ما هو فضلُ اليهودي، أو ما هو نفع اِخلتاِن؟ 1
 وكُلُّ إنساٍن بل ليكُِن اُهللا صاِدقًا! حاشا4فماذا إنْ كانَ قَوم مل يكونوا أُمناَء؟ أفلَعلَّ عدم أمانِتِهم يبِطلُ أمانةَ اِهللا؟ 3

ولكن إنْ كانَ إمثُنا يبين بر اِهللا، فماذا 5". لكَي تتبرر يف كالِمك، وتغِلب متى حوِكمت: "كما هو مكتوب. كاِذبا
فإنه 7لَم إذ ذاك؟ فكيف يدين اُهللا العا! حاشا6. نقولُ؟ ألَعلَّ اَهللا الَّذي يجِلب الغضب ظاِلم؟ أتكَلَّم حبسِب اإلنساِن

أما كما يفترى علَينا، وكما يزعم قَوم أننا 8إنْ كانَ ِصدق اِهللا قد ازداد بكَِذيب ملَجِدِه، فلماذا أُدانُ أنا بعد كخاِطٍئ؟ 
  .؟ الَّذين دينونتهم عاِدلَةٌ"لنفعِل السيآِت لكَي تأيتَ اخلَريات: "نقولُ

  ما من أحد بار
كما هو 10ألننا قد شكَونا أنَّ اليهود واليونانيني أمجعني حتت اخلَطيِة، ! فماذا إذًا؟ أنحن أفضلُ؟ كالَّ البتة9َ

كتوبم" :وال واِحد ليس بار ه11. أنمفهي ناَهللا. ليس م طلُبي نم ا12. لَيسعدوا مزاغوا وفَس اجلميع . نم لَيس
وال واِحد ا، لَيسالحلُ صعم13. يفتوحم قَرب مهترنجكَروا. حقد م ِتِهمبألِسن .ِشفاِهِهم األصالِل حتت ِسم .

وطَريق 17.  يف طُرِقِهم اغِتصاب وسحق16. أرجلُهم سريعةٌ  إىل سفِك الدِم15. وفَمهم مملوٌء  لَعنةً ومرارة14ً
ونحن نعلَم أنَّ كُلَّ ما يقولُه الناموس فهو يكَلّم بِه الَّذين 19". ليس خوف اهللا قُدام عيوِنِهم18. مل يعِرفوهالسالم 

 ال ألنه بأعماِل الناموِس كُلُّ ذي جسٍد20. يف الناموِس، لكَي يستد كُلُّ فٍم، ويصري كُلُّ العالَِم حتت ِقصاٍص ِمن اِهللا
هأمام ررِة. يتبعِرفَةَ اخلَطياموِس مألنَّ بالن.  

  التربير واإلميان
 بر اِهللا باإلمياِن بيسوع املَسيِح، إىل22وأما اآلنَ فقد ظَهر بر اِهللا بدوِن الناموِس، مشهودا له ِمن الناموِس واألنبياِء، 21

متبررين مجانا بِنعمِتِه 24إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم مجد اِهللا، 23. ه ال فرقألن. كُلّ وعلى كُلّ الَّذين يؤِمنونَ
اخلطايا  الَّذي قَدمه اُهللا كفّارةً باإلمياِن بدِمِه، إلظهاِر برِه، ِمن أجِل الصفِح عن25بالِفداِء الَّذي بيسوع املَسيِح، 

فأين 27. ظهاِر برِه يف الزماِن احلاِضِر، ليكونَ بارا ويبرر من هو ِمن اإلمياِن بيسوعإل26الساِلفَِة بإمهاِل اِهللا، 
إذًا نحِسب أنَّ اإلنسانَ يتبرر 28. بل بناموِس اإلمياِن. بأي ناموٍس؟ أبناموِس األعماِل؟ كالَّ. االفِتخار؟ قد انتفَى

ألنَّ اَهللا واِحد، هو 30أِم اُهللا لليهوِد فقط؟ أليس لُألمِم أيضا؟ بلَى، لُألمِم أيضا 29. باإلمياِن بدوِن أعماِل الناموِس
  .بل نثَبت الناموس! أفَنبِطلُ الناموس باإلمياِن؟ حاشا31. الَّذي سيبرر اِخلتانَ باإلمياِن والغرلَةَ باإلمياِن

  



  إميان إبراهيم
4 
ألنه إنْ كانَ إبراهيم قد تبرر باألعماِل فله فخر، ولكن ليس 2إبراهيم قد وجد حسب اجلَسِد؟ فماذا نقولُ إنَّ أبانا 1

أما الَّذي يعملُ فال تحسب له اُألجرةُ 4". فآمن إبراهيم باِهللا فحِسب له برا"ألنه ماذا يقولُ الِكتاب؟ 3. لَدى اِهللا
. وأما الَّذي ال يعملُ، ولكن يؤِمن بالَّذي يبرر الفاِجر، فإميانه يحسب له برا5.  بل على سبيِل ديٍنعلى سبيِل ِنعمٍة،

طوبى للَّذين غُِفرت آثامهم "7: كما يقولُ داود أيضا يف تطويِب اإلنساِن الَّذي يحِسب له اُهللا برا بدوِن أعماٍل6
خطاياه تِتروسة8ً. مطيخ بالر له حِسبِل الَّذي ال يجى للرعلى 9". طوب هو على اِخلتاِن فقط أم طويبأفَهذا الت

فكيف حِسب؟ أوهو يف اِخلتاِن أم يف الغرلَِة؟ ليس يف 10. إنه حِسب إلبراهيم اإلميانُ برا: الغرلَِة أيضا؟ ألننا نقولُ
وأخذَ عالمةَ اِخلتاِن ختما لِبر اإلمياِن الَّذي كانَ يف الغرلَِة، ليكونَ أبا جلميِع الَّذين يؤِمنونَ 11!  الغرلَِةاِخلتاِن، بل يف

ا الِبرهلُم أيض بحسي رلَِة، كيم يف الغسلُكونَ يف 12. وها ياِخلتاِن فقط، بل أيض لَيسوا ِمن ا للِختاِن للَّذينوأب
فإنه ليس بالناموِس كانَ الوعد إلبراهيم أو لنسِلِه أنْ يكونَ 13.  إمياِن أبينا إبراهيم الَّذي كانَ وهو يف الغرلَِةخطواِت

ألنَّ 15: ألنه إنْ كانَ الَّذين ِمن الناموِس هم ورثَةً، فقد تعطَّلَ اإلميانُ وبطَلَ الوعد14. واِرثًا للعالَِم، بل بِبر اإلمياِن
دا تعليس أيض يثُ ليس ناموسا، إذ حبنِشئُ غَضي اموسِة، 16. النعميكونَ على سبيِل الن اإلمياِن، كي هلذا هو ِمن

ليس ملَن هو ِمن الناموِس فقط، بل أيضا ملَن هو ِمن إمياِن إبراهيم، الَّذي هو أب . ليكونَ الوعد وطيدا جلميِع النسِل
أمام اِهللا الَّذي آمن بِه، الَّذي يحيي املوتى، ويدعو ". إني قد جعلتك أبا ُألمٍم كثريٍة: "كما هو مكتوب17. ميِعناجل

 فهو على ِخالِف الرجاِء، آمن على الرجاِء، لكَي يصري أبا ُألمٍم كثريٍة،18. األشياَء غَري املَوجودِة كأنها موجودةٌ
 وهو قد صار مماتا، إذ كانَ -وإذ مل يكُن ضعيفًا يف اإلمياِن مل يعتِبر جسده 19". هكذا يكونُ نسلُك: "كما قيلَ

وال بعدِم إمياٍن ارتاب يف وعِد اِهللا، بل تقَوى باإلمياِن معطيا 20.  وال مماتيةَ مستودِع سارةَ-ابن نحِو ِمئَِة سنٍة 
ا ِهللاما21. جدأيض لهفعأنْ ي بِه هو قاِدر دأنَّ ما وع قَّنا: لذلك أيضا22ً. وتيبر له ِسبب 23". حكتولكن مل ي

 ،له ِسبح هأن هأجِلِه وحد نا ِم24ِمنبر سوعي أقام نمب نؤِمن لنا، الَّذين بحسسي ا، الَّذينأيض حنأجِلنا ن بل ِمن ن
  .الَّذي أُسِلم ِمن أجِل خطايانا وأُقيم ألجِل تربيِرنا25. األمواِت

  
  

  السالم والفرح
5 
الَّذي بِه أيضا قد صار لنا الدخولُ باإلمياِن، إىل هِذِه 2فإذ قد تبررنا باإلمياِن لنا سالم مع اِهللا بربنا يسوع املَسيِح، 1

وليس ذلك فقط، بل نفتِخر أيضا يف الضيقاِت، 3. مونَ، ونفتِخر على رجاِء مجِد اِهللالنعمِة الَّيت نحن فيها مقي
والرجاُء ال يخزي، ألنَّ محبةَ اِهللا قد انسكَبت يف 5والصرب تزكيةً، والتزكيةُ رجاًء، 4عاِلمني أنَّ الضيق ينِشئُ صربا، 

فإنه 7. ألنَّ املَسيح، إذ كُنا بعد ضعفاَء، مات يف الوقِت املُعيِن ألجِل الفُجاِر6. ملُعطَى لناقُلوبنا بالروِح القُدِس ا
ألجِل بار دأح موتباجلَهِد ي .موتا أنْ يأيض دأح رجساِلِح يما ألجِل الصب8. ر هلنا، ألن هتبحم نياَهللا ب ولكن



عدب حنألجِلناون املَسيح طاةٌ ماتِب9.  خضالغ بِه ِمن خلُصِمِه نرونَ اآلنَ بدربتم حنا ون10! فباألولَى كثري هألن
ولَيس ذَِلك 11! إنْ كُنا ونحن أعداٌء قد صوِلحنا مع اِهللا مبوِت ابِنِه، فباألولَى كثريا ونحن مصالَحونَ نخلُص حبياِتِه

  .، بلْ نفتِخر أيضا باِهللا، بربنا يسوع املَسيِح، الَّذي ِنلنا بِه اآلنَ املُصالَحةَفَقَطْ
  املوت بآدم واحلياة باملسيح

ِمن أجِل ذلك كأنما بإنساٍن واِحٍد دخلَِت اخلَطيةُ إىل العالَِم، وباخلَطيِة املوت، وهكذا اجتاز املوت إىل مجيِع 12
على أنَّ اخلَطيةَ ال تحسب إنْ مل يكُن . فإنه حتى الناموِس كانِت اخلَطيةُ يف العالَِم13.  أخطأ اجلميعالناِس، إذ
الَّذي هو 14. ناموس ،مي آددخِطئوا على ِشبِه تعمل ي ى، وذلك على الَّذينإىل موس مآد ِمن املوت لكلكن قد م

ألنه إنْ كانَ خبطيِة واِحٍد مات الكَثريونَ، فباألولَى كثريا ِنعمةُ . س كاخلَطيِة هكذا أيضا اِهلبةُولكن لي15. ِمثالُ اآليت
للكَثريين تاملَسيِح، قد ازداد سوعِة الَّيت باإلنساِن الواِحِد يعمةُ بالنطيوليس كما بواِحٍد قد أخطأ 16! اِهللا، والع

ألنه إنْ كانَ خبطيِة 17.  احلُكم ِمن واِحٍد للدينونِة، وأما اِهلبةُ فِمن جرى خطايا كثريٍة للتربيِرألنَّ. هكذا العطيةُ
الواِحِد قد ملك املوت بالواِحِد، فباألولَى كثريا الَّذين ينالونَ فيض النعمِة وعطيةَ الِبر، سيمِلكونَ يف احلياِة بالواِحِد 

املَسيِحي ةُ إىل 18! سوعِت اِهلبواِحٍد صار ِة، هكذا بِبرينوناِس للدإىل مجيِع الن احلُكم ٍة صارٍة واِحدطيفإذًا كما خب
اِحِد ألنه كما مبعصيِة اإلنساِن الواِحِد جِعلَ الكَثريونَ خطاةً، هكذا أيضا بإطاعِة الو19. مجيِع الناِس، لتربيِر احلياِة
ولكن حيثُ كثُرِت اخلَطيةُ ازدادِت النعمةُ . وأما الناموس فدخلَ لكَي تكثُر اخلَطية20ُ. سيجعلُ الكَثريونَ أبرارا

  .ناحتى كما ملكَِت اخلَطيةُ يف املوِت، هكذا متِلك النعمةُ بالِبر، للحياِة األبديِة، بيسوع املَسيِح رب21. ِجدا
  
  

  املوت عن اخلطية واحلياة يف املسيح
6 
أم 3نحن الَّذين متنا عن اخلَطيِة، كيف نعيش بعد فيها؟ ! حاشا2فماذا نقولُ؟ أنبقَى يف اخلَطيِة لكَي تكثُر النعمةُ؟ 1

ا معه باملَعموديِة للموِت، حتى كما أُقيم املَسيح ِمن فدِفن4جتهلونَ أننا كُلَّ مِن اعتمد ليسوع املَسيِح اعتمدنا ملوِتِه، 
ألنه إنْ كُنا قد ِصرنا متِحدين معه بِشبِه موِتِه، نصري 5األمواِت، مبجِد اآلِب، هكذا نسلُك نحن أيضا يف ِجدِة احلياِة؟ 

. ِلب معه ليبطَلَ جسد اخلَطيِة، كي ال نعود نستعبد أيضا للخطيِةأنَّ إنساننا العتيق قد ص: عاِلمني هذا6. أيضا بقيامِتِه
عاِلمني أنَّ املَسيح 9. فإنْ كُنا قد متنا مع املَسيِح، نؤِمن أننا سنحيا أيضا معه8. ألنَّ الَّذي مات قد تبرأ ِمن اخلَطيِة7

موتاألمواِت ال ي ِمن ما أُقيمعدابأيض  .عدب علَيِه املوت سودةً 10. ال يرِة مطيللخ هقد مات هالَّذي مات ألنَّ املوت
كذلك أنتم أيضا احِسبوا أنفُسكُم أمواتا عن اخلَطيِة، ولكن أحياًء ِهللا 11. واِحدةً، واحلياةُ الَّيت يحياها فيحياها ِهللا

وال تقَدموا أعضاَءكُم 13 ال متِلكَن اخلَطيةُ يف جسِدكُم املائِت لكَي تطيعوها يف شهواِتِه، إذًا12. باملَسيِح يسوع ربنا
فإنَّ اخلَطيةَ لن تسودكُم، 14. آالِت إٍمث للخطيِة، بل قَدموا ذَواِتكُم ِهللا كأحياٍء ِمن األمواِت وأعضاَءكُم آالِت بر ِهللا

 ملَست كُمِةألنعمالن اموِس بل حتتالن حتت.  



  عبيد للرب
ألَستم تعلَمونَ أنَّ الَّذي تقَدمونَ ذَواِتكُم 16! فماذا إذًا؟ أنخِطئُ ألننا لَسنا حتت الناموِس بل حتت النعمِة؟ حاشا15

هطيعونللذي ت بيدم عِة، أنتا للطّاعبيدع ِة للموِت أو لل: لهطيا للخ؟ إمِة للِبرا 17طّاعبيدم عكنت كُما ِهللا، أنكرفش
. وإذ أُعِتقتم ِمن اخلَطيِة ِصرتم عبيدا للِبر18. للخطيِة، ولكنكُم أطَعتم ِمن القَلِب صورةَ التعليِم الَّيت تسلَّمتموها

19ِدكُمسعِف جأجِل ض ا ِمنإنساني كَلَّمأت . هِة واإلِمث لإلِمث، هكذا اآلنَ ألنجاسا للنبيدع أعضاَءكُم ممتكما قَد
فأي ثَمٍر كانَ لكُم 21. ألنكُم لَما كنتم عبيد اخلَطيِة، كنتم أحرارا ِمن الِبر20. قَدموا أعضاَءكُم عبيدا للِبر للقَداسِة
وأما اآلنَ إذ أُعِتقتم ِمن اخلَطيِة، 22. اآلنَ؟ ألنَّ ِنهايةَ ِتلك اُألموِر هي املوتحينئٍذ ِمن اُألموِر الَّيت تستحونَ ا 

ألنَّ أُجرةَ اخلَطيِة هي موت، وأما ِهبةُ اِهللا فهي 23. وِصرتم عبيدا ِهللا، فلكُم ثَمركُم للقَداسِة، والنهايةُ حياةٌ أبديةٌ
  . يسوع ربناحياةٌ أبديةٌ باملَسيِح

  
  

  املؤمن والناموس
7 
فإنَّ املَرأةَ 2 أنَّ الناموس يسود على اإلنساِن ما دام حيا؟ - ألني أُكَلّم العاِرفني بالناموِس - أم جتهلونَ أيها اإلخوةُ 1

ِل احلَيجاموِس بالرِبطَةٌ بالنرتٍل هي مجر الَّيت حتت .الر ِلولكن إنْ ماتجناموِس الر ِمن ترلُ فقد حتَرفإذًا ما 3. ج
رٍل آخجلر تةً إنْ صارى زانيدعا تيلُ حجالر دام . تها لَيسى إناموِس، حتالن ةٌ ِمنرلُ فهي حجالر ولكن إنْ مات

رٍل آخجلر تةً إنْ صار4. زانيا قد مم أيضيت أنتللذي قد إذًا يا إخو ،رتصريوا آلخ ِد املَسيِح، لكَيساموِس جبللن مت
ألنه لَما كُنا يف اجلَسِد كانت أهواُء اخلطايا الَّيت بالناموِس تعملُ يف أعضائنا، لكَي نثِمر 5. أُقيم ِمن األمواِت لنثِمر ِهللا

 إذ مات الَّذي كُنا ممسكني فيِه، حتى نعبد ِجبدِة الروِح ال بِعتِق وأما اآلنَ فقد حتَررنا ِمن الناموِس،6. للموِت
  .احلَرِف

  الصراع ضد اخلطية
فإنين مل أعِرِف الشهوةَ لو مل يقُِل . بل مل أعِرِف اخلَطيةَ إال بالناموِس! فماذا نقولُ؟ هل الناموس خطيةٌ؟ حاشا7

اموسِه: "النهوٍةو8". ال تشتيفَّ كُلَّ ش ِة أنشأتصيةً بالوِخذَةٌ فُرصتةَ وهي ماخلَطي ةُ . لكناموِس اخلَطيألنْ بدوِن الن
فوِجدِت 10ولكن لَما جاَءِت الوصيةُ عاشِت اخلَطيةُ، فمت أنا، . أما أنا فكُنت بدوِن الناموِس عائشا قَبال9ً. ميتةٌ

إذًا 12. ألنَّ اخلَطيةَ، وهي متِخذَةٌ فُرصةً بالوصيِة، خدعتين ا وقَتلَتين11. يت للحياِة هي نفسها يل للموِتالوصيةُ الَّ
لكَي تظهر . بل اخلَطيةُ! فهل صار يل الصاِلح موتا؟ حاشا13. الناموس مقَدس، والوصيةُ مقَدسةٌ وعاِدلَةٌ وصاِلحةٌ

ِةخصيا بالوةُ خاِطئَةً ِجداخلَطي تصري ا، لكَياِلِح موتنِشئَةً يل بالصةً مطي.  
ما أنا أفعلُه، إذ لَست  ألني لَست أعِرف15. فإننا نعلَم أنَّ الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع حتت اخلَطيِة14

هبل ما أُبِغض ،هلُ ما أُريدلُأفعأفع اه16.  فإينسح هأن اموسالن ي أُصاِدقفإن ،هأُريد لُ ما لَستأفع فإنْ كُنت .



فإني أعلَم أنه ليس ساِكن يفَّ، أي يف جسدي، شيٌء 18. فاآلنَ لَست بعد أفعلُ ذلك أنا، بل اخلَطيةُ الساِكنةُ يف17َّ
صاِلح .ةَ حاِضرألنَّ اإلرادأِجد ى فلَستلَ احلُسنا أنْ أفعبل 19. ةٌ ِعندي، وأم ،هالَّذي أُريد اِلحلُ الصأفع ي لَستألن

فإنْ كُنت ما لَست أُريده إياه أفعلُ، فلَست بعد أفعلُه أنا، بل اخلَطيةُ الساِكنةُ 20. الشر الَّذي لَست أُريده فإياه أفعلُ
فإني أُسر بناموِس اِهللا حبسِب 22. ذًا أِجد الناموس يل حينما أُريد أنْ أفعلَ احلُسنى أنَّ الشر حاِضر ِعنديإ21. يفَّ

ولِكني أرى ناموسا آخر يف أعضائي يحاِرب ناموس ِذهين، ويسبيين إىل ناموِس اخلَطيِة الكائِن 23. اإلنساِن الباِطِن
إذًا ! أشكر اَهللا بيسوع املَسيِح ربنا25من ينِقذُين ِمن جسِد هذا املوِت؟ ! حيي أنا اإلنسانُ الشقيو24. يف أعضائي

  .أنا نفسي بِذهين أخِدم ناموس اِهللا، ولكن باجلَسِد ناموس اخلَطيِة
  
  

  احلياة حسب الروح
8 
1ه ِة اآلنَ على الَّذينينونالد يَء ِمنوِحإذًا ال شالر بسِد بل حاجلَس بسليس ح اِلكنيالس ،سوعم يف املَسيِح ي .
ألنه ما كانَ الناموس عاِجزا عنه، 3. ألنَّ ناموس روِح احلياِة يف املَسيِح يسوع قد أعتقَين ِمن ناموِس اخلَطيِة واملوِت2

هلَ ابنِد، فاُهللا إذ أرسعيفًا باجلَسِد، يف ما كانَ ضةَ يف اجلَسِة، دانَ اخلَطيِة، وألجِل اخلَطيِد اخلَطيس4 يف ِشبِه ج يِتم لكَي
فإنَّ الَّذين هم حسب اجلَسِد فبما 5. حكم الناموِس فينا، نحن الساِلكني ليس حسب اجلَسِد بل حسب الروِح

ألنَّ اهِتمام اجلَسِد هو موت، ولكن اهِتمام الروِح هو 6. لروِح فبما للروِحللجسِد يهتمونَ، ولكن الَّذين حسب ا
7. حياةٌ وسالما ال يستطيعأيض ها لناموِس اِهللا، ألنةٌ ِهللا، إذ ليس هو خاِضعداوِد هو عاجلَس م 8. ألنَّ اهِتمامه فالَّذين

. وأما أنتم فلَستم يف اجلَسِد بل يف الروِح، إنْ كانَ روح اِهللا ساِكنا فيكُم9. يف اجلَسِد ال يستطيعونَ أنْ يرضوا اَهللا
املَسيِح، فذلك ليس له روح ليس له دِة، 10. ولكن إنْ كانَ أحِب اخلَطيببس تيم دفيكُم، فاجلَس وإنْ كانَ املَسيح

ِب الِبربفحياةٌ بس وحا الروإنْ كانَ ر11. وأم ِمن املَسيح ا فيكُم، فالَّذي أقاماألمواِت ساِكن ِمن سوعي الَّذي أقام وح
فإذًا أيها اإلخوةُ نحن مديونونَ ليس للجسِد 12. األمواِت سيحيي أجسادكُم املائتةَ أيضا بروِحِه الساِكِن فيكُم

اجلَسِد فستموتونَ، ولكن إنْ كنتم بالروِح تميتونَ أعمالَ اجلَسِد ألنه إنْ ِعشتم حسب 13. لنعيش حسب اجلَسِد
إذ مل تأخذوا روح العبوديِة أيضا 15. ألنَّ كُلَّ الَّذين ينقادونَ بروِح اِهللا، فأولئك هم أبناُء اِهللا14. فستحيونَ

خصري الَّذي بِه ننبالت روح مذتوِف، بل أخيا أبا: "للخاِهللا16".  اآلب نا أوالدألرواِحنا أن دشها يأيض هفسن وحاَلر .
  .إنْ كُنا نتألَّم معه لكَي نتمجد أيضا معه. فإنْ كُنا أوالدا فإننا ورثَةٌ أيضا، ورثَةُ اِهللا وواِرثونَ مع املَسيِح17

  اد اآليت
ألنَّ انِتظار اخلَليقَِة يتوقَّع اسِتعالنَ 19.  احلاِضِر ال تقاس باملَجِد العتيِد أنْ يستعلَن فينافإني أحِسب أنَّ آالم الزماِن18

ألنَّ اخلَليقَةَ 21.  على الرجاِء- ليس طَوعا، بل ِمن أجِل الَّذي أخضعها -إذ أُخِضعِت اخلَليقَةُ للبطِل 20. أبناِء اِهللا
قعتا ستها أيضفسجِد أوالِد اِهللانِة ميرِة الفَساِد إىل حبوديع ا إىل 22.  ِمنعم ضخوتتم أنَّ كُلَّ اخلَليقَِة تئن علَمنا نفإن



 ِفداَء وليس هكذا فقط، بل نحن الَّذين لنا باكورةُ الروِح، نحن أنفُسنا أيضا نئن يف أنفُِسنا، متوقّعني التبني23. اآلنَ
ولكن الرجاَء املَنظور ليس رجاًء، ألنَّ ما ينظُره أحد كيف يرجوه أيضا؟ . ألننا بالرجاِء خلَصنا24. أجساِدنا
 لَسنا نعلَم وكَذلك الروح أيضا يعني ضعفاِتنا، ألننا26. ولكن إنْ كُنا نرجو ما لَسنا ننظُره فإننا نتوقَّعه بالصِرب25

ولكن الَّذي يفحص القُلوب يعلَم 27. ولكن الروح نفسه يشفَع فينا بأناٍت ال ينطَق ا. ما نصلّي ألجِلِه كما ينبغي
يسنييف الِقد شفَعشيئَِة اِهللا يِب مسحب هوِح، ألنالر أنَّ كُلَّ ا28. ما هو اهِتمام علَمن حنلُونِري ألشياِء تعما للخعم 

ألنَّ الَّذين سبق فعرفَهم سبق فعينهم ليكونوا مشاِبهني 29. للَّذين يِحبونَ اَهللا، الَّذين هم مدعوونَ حسب قَصِدِه
ٍة كثريينإخو نيا بةَ ابِنِه، ليكونَ هو بكر30. صور معاهفهؤالِء د ،مهنيفع قسب اوالَّذينفهؤالِء . أيض ،معاهد والَّذين

  .والَّذين بررهم، فهؤالِء مجدهم أيضا. بررهم أيضا
  من سيفصلنا عن حمبة املسيح

الَّذي مل يشِفق على ابِنِه، بل بذَله ألجِلنا أمجعني، كيف ال 32فماذا نقولُ هلذا؟ إنْ كانَ اُهللا معنا، فمن علَينا؟ 31
يٍء؟ يكُلَّ ش ا معهنا أيضب33هرربختاري اِهللا؟ اَُهللا هو الَّذي يكي على مشتسي ن34. م ؟ اَملَسيحدينهو الَّذي ي نم

من سيفِصلُنا عن 35. هو الَّذي مات، بل باحلَري قام أيضا، الَّذي هو أيضا عن يمِني اِهللا، الَّذي أيضا يشفَع فينا
بح؟ مسيف أم طَرخ أم ريع أم جوع أم أِم اضِطهاد يقض ةٌ أم36ِة املَسيِح؟ أِشدكتوبكما هو م" : أجِلك نا ِمنإن

فإني 38. ولكننا يف هِذِه مجيِعها يعظُم انِتصارنا بالَّذي أحبنا37". قد حِسبنا ِمثلَ غَنٍم للذَّبِح. نمات كُلَّ النهاِر
وال علو وال 39متيقّن أنه ال موت وال حياةَ، وال مالئكَةَ وال رؤساَء وال قواِت، وال أُمور حاِضرةً وال مستقبلَةً، 

  .عمق، وال خليقَةَ أُخرى، تقِدر أنْ تفِصلَنا عن محبِة اِهللا الَّيت يف املَسيِح يسوع ربنا
  
  

  سلطان اهللا يف االختيار
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إنَّ يل حزنا عظيما ووجعا يف قَليب ال 2: أقولُ الصدق يف املَسيِح، ال أكِذب، وضمريي شاِهد يل بالروِح القُدِس1

نقَِطعِد، 3. ياجلَس بسيت أنِسبائي حاملَسيِح ألجِل إخو ا ِمنحرومفسي ملو أكونُ أنا ن دأو ي كُنتم 4فإنه الَّذين
إسرائيلي ،ةُ واملَواعيدوالِعباد واِلاشِتراع هودوالع ي واملَجدنبالت ِد، 5ونَ، وهلُماجلَس بسح املَسيح ماآلباُء، وِمنه وهلُم

  .آمني. الكائن على الكُلّ إلَها مباركًا إىل األبِد
6ةَ اِهللا قد سقَطَتى إنَّ كِلمالَّ. ولكن ليس هكذا حت ونَ، ألنْ ليس مجيعم إسرائيليإسرائيلَ ه ِمن 7ذين ِمن مهوال ألن

ا أوالدم مجيعه سِل إبراهيمسلٌ"بل . نن ى لكدعي اِهللا، بل8". بإسحاق م أوالدِد هاجلَس ليس أوالد أي  أوالد
وليس ذلك 10". ذا الوقِت ويكونُ لسارةَ ابنأنا آيت نحو ه: "ألنَّ كِلمةَ املَوِعِد هي هِذِه9. املَوِعِد يحسبونَ نسالً

ألنه وهما مل يولَدا بعد، وال فعال خريا أو شرا، 11. فقط، بل ِرفقَةُ أيضا، وهي حبلَى ِمن واِحٍد وهو إسحاق أبونا



". إنَّ الكَبري يستعبد للصغِري: "يلَ هلاق12لكَي يثبت قَصد اِهللا حسب اِلاختياِر، ليس ِمن األعماِل بل ِمن الَّذي يدعو، 
13كتوبكما هو م" :عيسو ضتوأبغ يعقوب بتأحب."  
إني أرحم من أرحم، وأتراَءف على من : "ألنه يقولُ ملوسى15! فماذا نقولُ؟ ألَعلَّ ِعند اِهللا ظُلما؟ حاشا14

راَءفشاُء 16". أتي فإذًا ليس ملَنمرحى، بل ِهللا الَّذي يسعي ن17َ. وال ملَنولِفرع يقولُ الِكتاب هيِنِه : "ألني هلذا بعإن
. فإذًا هو يرحم من يشاُء، ويقَسي من يشاُء18". أقَمتك، لكَي أُظِهر فيك قويت، ولكَي ينادى بامسي يف كُلّ األرِض

بل من أنت أيها اإلنسانُ الَّذي تجاِوب اَهللا؟ ألَعلَّ 20" بعد؟ ألنْ من يقاِوم مشيئَته؟ملاذا يلوم : "فستقولُ يل19
أم ليس للخزاِف سلطانٌ على الطِّني، أنْ يصنع ِمن كُتلٍَة واِحدٍة إناًء 21". ملاذا صنعتين هكذا؟: "اِجلبلَةَ تقولُ جلاِبِلها
لله رِة وآخٍب 22واِن؟ للكَرامةَ غَضٍة آنيلَ بأناٍة كثريماحت ،هتقو نيبوي هبغَض ظِهرأنْ ي ريدفماذا؟ إنْ كانَ اُهللا، وهو ي

الَّيت أيضا دعانا نحن إياها، 24ولكي يبين ِغنى مجِدِه على آنيِة رمحٍة قد سبق فأعدها للمجِد، 23. مهيأةً للهالِك
سأدعو الَّذي ليس شعيب شعيب، والَّيت : "كما يقولُ يف هوشع أيضا25. يس ِمن اليهوِد فقط بل ِمن اُألمِم أيضال

". لَستم شعيب، أنه هناك يدعونَ  أبناَء اِهللا احلَي: ويكونُ يف املَوِضِع الَّذي قيلَ هلُم فيِه26. لَيست محبوبةً محبوبةً
ألنه متمم 28. وإنْ كانَ عدد بين إسرائيلَ كرمِل البحِر، فالبقيةُ ستخلُص: "ُء يصرخ ِمن ِجهِة إسرائيلَوإشعيا27

ا بِه على األرِض. أمٍر وقاٍض بالِبرقضيا مأمر عصني بعياُء فقال29َ". ألنَّ الرإش قاجلُنوِد : "وكَما سب بلَوال أنَّ ر
  ".ى لنا نسالً، لَِصرنا ِمثلَ سدوم وشابهنا عمورةَأبقَ

  عدم إميان إسرائيل
ولكن إسرائيلَ، وهو يسعى 31. فماذا نقولُ؟ إنَّ اُألمم الَّذين مل يسعوا يف أثَِر الِبر أدركوا الِبر، الِبر الَّذي باإلمياِن30

فإنهم . ملاذا؟ ألنه فعلَ ذلك ليس باإلمياِن، بل كأنه بأعماِل الناموِس32! ِبريف أثَِر ناموِس الِبر، مل يدِرك ناموس ال
ها أنا أضع يف ِصهيونَ حجر صدمٍة وصخرةَ عثرٍة، وكُلُّ من يؤِمن : "كما هو مكتوب33اصطَدموا حبجِر الصدمِة، 

  ".بِه ال يخزى
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ألني أشهد هلُم أنَّ هلُم غَريةً ِهللا، ولكن 2.  مسرةَ قَليب وطَِلبيت إىل اِهللا ألجِل إسرائيلَ هي للخالِصأيها اإلخوةُ، إن1َّ

ةَ ألنَّ غاي4. ألنهم إذ كانوا يجهلونَ بر اِهللا، ويطلُبونَ أنْ يثِبتوا بر أنفُِسِهم مل يخضعوا لِبر اِهللا3. ليس حسب املَعِرفَِة
اموِس هيالن :يؤِمن نلكُلّ م للِبر املَسيح.  

  اخلالص مقدم للجميع
وأما الِبر الَّذي باإلمياِن فيقولُ 6". سيحيا ا إنَّ اإلنسانَ الَّذي يفعلُها: "ألنَّ موسى يكتب يف الِبر الَّذي بالناموِس5

أي ليصِعد املَسيح " من يهِبطُ إىل اهلاويِة؟: أو"7أي ليحِدر املَسيح، " ماِء؟من يصعد إىل الس: ال تقُلْ يف قَلِبك: "هكذا



ألنك إِن 9: أي كِلمةُ اإلمياِن الَّيت نكِرز ا" اَلكَِلمةُ قريبةٌ ِمنك، ِيف فِمك ويف قَلِبك"لكن ماذا يقولُ؟ 8ِمن األمواِت 
ألنَّ القَلب يؤمن بِه للِبر، 10. ع، وآمنت بقَلِبك أنَّ اَهللا أقامه ِمن األمواِت، خلَصتاعترفت بفَِمك بالرب يسو
ألنه ال فرق بني اليهودي 12". كُلُّ من يؤِمن بِه ال يخزى: "ألنَّ الِكتاب يقول11ُ. والفَم يعترف بِه للخالِص
". كلَّ من يدعو باسِم الرب يخلُص"ألنَّ 13.  للجميِع، غَنيا جلميِع الَّذين يدعونَ بِهواليوناينّ، ألنَّ ربا واِحدا

وكَيف 15فكيف يدعونَ مبن مل يؤِمنوا بِه؟ وكيف يؤِمنونَ مبن مل يسمعوا بِه؟ وكيف يسمعونَ بال كاِرٍز؟ 14
كتوبلوا؟ كما هو مرسكِرزونَ إنْ مل يباخلَرياِتما : "ي رينشالِم، املُببالس رينشاملُب لَ أقداملكن ليس 16". أمج

. إذًا اإلميانُ باخلَبِر، واخلَبر بكَِلمِة اِهللا17". يا رب، من صدق خبرنا؟: "اجلميع قد أطاعوا اإلجنيلَ، ألنَّ إشعياَء يقولُ
". إىل مجيِع األرِض خرج صوتهم، وإىل أقاصي املَسكونِة أقوالُهم! "؟ بلَىألَعلَّهم مل يسمعوا: لكنين أقول18ُ
ثُم 20". بأُمٍة غَبيٍة أغيظُكُم. أنا أغريكُم مبا ليس أُمةً: "ألَعلَّ إسرائيلَ مل يعلَم؟ أوالً موسى يقولُ: لِكني أقول19ُ

أما ِمن ِجهِة 21". ذين مل يطلُبوين، وِصرت ظاِهرا للَّذين مل يسألوا عنيوِجدت ِمن الَّ: "إشعياُء يتجاسر ويقولُ
  ".طولَ النهاِر بسطت يدي إىل شعٍب معاِنٍد ومقاِوٍم: "إسرائيلَ فيقولُ

  
  

  هل رفض اهللا شعبه القدمي؟
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مل يرفُِض اُهللا 2. سرائيلي ِمن نسل إبراهيم ِمن ِسبِط بنيامنيألني أنا أيضا إ! ألَعلَّ اَهللا رفَض شعبه؟ حاشا: فأقول1ُ

فَهرفع قالَّذي سب هعبإسرائيلَ قائالً. ش لُ إىل اِهللا ِضدسيتو ا؟ كيفيف إيلي تعلَمونَ ماذا يقولُ الِكتاب ملَست يا "3: أم
لكن ماذا يقولُ له الوحي؟ 4!". ت أنا وحدي، وهم يطلُبونَ نفسيرب، قَتلوا أنبياَءك وهدموا مذاِبحك، وبقي

فكذلك يف الزماِن احلاِضِر أيضا قد حصلَت بقيةٌ حسب 5". أبقَيت لنفسي سبعةَ آالِف رجٍل مل يحنوا ركبةً لبعٍل"
وإنْ كانَ باألعماِل فليس بعد . إالَّ فلَيسِت النعمةُ بعد ِنعمةًفإنْ كانَ بالنعمِة فليس بعد باألعماِل، و6. اختياِر النعمِة

وأما الباقونَ . ولكن املُختارونَ نالوه. فماذا؟ ما يطلُبه إسرائيلُ ذلك مل ينله7. ِنعمةً، وإالَّ فالعملُ ال يكونُ بعد عمالً
 سباٍت، وعيونا حتى ال يبِصروا، وآذانا حتى ال يسمعوا إىل هذا أعطاهم اُهللا روح: "كما هو مكتوب8فتقَسوا، 
لتظِلم أعينهم كي ال يبِصروا، ولتحِن 10. لتِصر مائدتهم فخا وقَنصا وعثرةً ومجازاةً هلُم: "وداود يقول9ُ". اليوِم

  ".ظُهورهم ِيف كُلّ حٍني
  خالص األمم

فإنْ كانت زلَّتهم ِغىن 12. بل بزلَِّتِهم صار اخلَالص لُألمِم إلغارِتِهم! لَّهم عثَروا لكَي يسقُطوا؟ حاشاألَع: فأقول11ُ
د مبا أني أنا رسولٌ لُألمم أُمج: فإني أقولُ لكُم أيها اُألمم13للعالَِم، ونقصانهم ِغىن لُألمِم، فكم باحلَري ِملؤهم؟ 

ألنه إنْ كانَ رفضهم هو مصالَحةَ العالَِم، فماذا يكونُ 15. لَعلّي أُغري أنِسبائي وأُخلّص أُناسا ِمنهم14ِخدميت، 
 وإنْ كانَ األصلُ مقَدسا فكذلك! وإنْ كانِت الباكورةُ مقَدسةً فكذلك العجني16اقِتبالُهم إالّ حياةً ِمن األمواِت؟ 



فإنْ كانَ قد قُِطع بعض األغصاِن، وأنت زيتونةٌ بريةٌ طُعمت فيها، فِصرت شريكًا يف أصِل الزيتونِة 17! األغصانُ
! وإِن افتخرت، فأنت لَست حتِملُ األصلَ، بل األصلُ إياك يحِملُ. فال تفتِخر على األغصاِن18ودسِمها، 

ال . ِمن أجِل عدِم اإلمياِن قُِطعت، وأنت باإلمياِن ثَبت! حسنا20!". ألغصانُ ُألطَعم أناقُِطعِت ا: "فستقول19ُ
فبل خ كِبرا21! تستأيض علَيك شِفقال ي لَّهِة فلَععلى األغصاِن الطَّبيعي شِفقإنْ كانَ اُهللا مل ي ه22! ألن فهوذا لُطف
هتراما: اِهللا وصأمقطَعا ستأيض يف اللُّطِف، وإالَّ فأنت تإنْ ثَب ،فلك ا اللُّطفسقَطوا، وأم ةُ فعلى الَّذينرامالص  .

ألنه إنْ كُنت أنت قد قُِطعت 24. ألنَّ اَهللا قاِدر أنْ يطَعمهم أيضا. وهم إنْ مل يثبتوا يف عدِم اإلمياِن سيطَعمون23َ
الز م ِمنه هؤالِء الَّذين مطَعي باحلَري ٍة، فكمديٍة جيتونِة يف زِخبالِف الطَّبيع متِة، وطُعالطَّبيع بسِة حيرِة البيتون

  حسب الطَّبيعِة، يف زيتونِتِهِم اخلاصِة؟
  رمحة اهللا تشمل اجلميع

أنَّ القَساوةَ قد حصلَت جزئيا : ذا السر، لئالَّ تكونوا ِعند أنفُِسكُم حكَماَءفإني لَست أُريد أيها اإلخوةُ أنْ جتهلوا ه25
سيخرج ِمن ِصهيونَ : "كما هو مكتوب. وهكذا سيخلُص مجيع إسرائيل26َإلسرائيلَ إىل أنْ يدخلَ ِملؤ اُألمِم، 
عن يعقوب الفُجور دروهذا هو ال27. املُنِقذُ ويمخطاياه عتزى نتلي هلُم مِقب ِمن هدم 28". عِة اإلجنيِل هِجه ِمن

. ألنَّ ِهباِت اِهللا ودعوته هي بال ندامٍة29أعداٌء ِمن أجِلكُم، وأما ِمن ِجهِة اِلاختياِر فهم أِحباُء ِمن أجِل اآلباِء، 
هكذا هؤالِء أيضا اآلنَ، مل 31َهللا، ولكن اآلنَ رِحمتم بِعصياِن هؤالِء، فإنه كما كنتم أنتم مرةً ال تطيعونَ ا30

ِتكُممحا برم أيضموا هرحي طيعوا لكَي32. ياجلميع مرحي ا يف الِعصياِن، لكَيععلى اجلميِع م ألنَّ اَهللا أغلَق.  
  تسبحة هللا

ألنْ من عرف ِفكر "34! أبعد أحكامه عن الفَحِص وطُرقَه عن اِلاسِتقصاِءما ! يا لَعمِق ِغنى اِهللا وِحكمِتِه وِعلِمِه33
له املَجد إىل . ألنَّ ِمنه وبِه وله كُلَّ األشياِء36". أو من سبق فأعطاه فيكافأ؟35الرب؟ أو من صار له مشريا؟ 

  .آمني. األبِد
  
  

  ذبائح حية
12 
1أي إلَيكُم ةَفأطلُبقليالع كُمتاِهللا، ِعباد ةً ِعندرضيةً مسقَدةً ميةً حذَبيح كُمموا أجسادقَدةُ برأفَِة اِهللا أنْ تها اإلخو .
ضيةُ الصاِلحةُ املَر: وال تشاِكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكِلكُم بتجديِد أذهاِنكُم، لتختِبروا ما هي إرادةُ اِهللا2

أنْ ال يرتئي فوق ما ينبغي أنْ يرتئي، بل يرتئي إىل : فإني أقولُ بالنعمِة املُعطاِة يل، لكُلّ من هو بينكُم3. الكاِملَةُ
ةٌ، ولكن ليس مجيع فإنه كما يف جسٍد واِحٍد لنا أعضاٌء كثري4. التعقُِّل، كما قَسم اُهللا لكُلّ واِحٍد ِمقدارا ِمن اإلمياِن

 ،لٌ واِحدم5األعضاِء هلا عالكَثريين حنِر: هكذا نعٍض، كُلُّ واِحٍد لآلخا لبعضيف املَسيِح، وأعضاٌء ب واِحد دسج .



 ففي اِخلدمِة، أِم املُعلّم أم ِخدمة7ٌأنبوةٌ فبالنسبِة إىل اإلمياِن، : ولكن لنا مواِهب مختِلفَةٌ حبسِب النعمِة املُعطاِة لنا6
  . أِم الواِعظُ ففي الوعِظ، املُعطي فبسخاٍء، املُدبر فباجِتهاٍد، الراِحم فبسروٍر8ففي التعليِم، 

  احملبة
حبِة األخويِة، مقَدمني وادين بعضكُم بعضا بامل10َ. كونوا كاِرهني الشر، ملتِصقني باخلَِري. اَملَحبةُ فلتكُن بال رياٍء9

فِرحني يف الرجاِء، 12غَري متكاِسلني يف اِلاجِتهاِد، حارين يف الروِح، عاِبدين الرب، 11. بعضكُم بعضا يف الكَرامِة
. فني على إضافَِة الغرباِءمشتِركني يف احتياجاِت الِقديسني، عاِك13صاِبرين يف الضيِق، مواِظبني على الصالِة، 

14كُمضطَِهدوني نوا. باِركوا على الَّذين15. باِركوا وال تلعكاًء مع الباكنيوب ا مع الفَِرحنيح16. فر نيمهتم
ِضعنيإىل املُت نقادينِة بل مباُألموِر العالي نيمهتم ا، غَريا واِحدعٍض اهِتماملب كُمعضال ت. بأنفُِسكُم كَماَء ِعندكونوا ح .

17ربش را عن شدجازوا أحاِس. ال تمجيِع الن امٍة قُدنسبأُموٍر ح ننيعت18. م طاقَِتكُم بسا فحمِكنإنْ كانَ م
يلَ النقمةُ أنا : "نه مكتوبال تنتِقموا ألنفُِسكُم أيها األِحباُء، بل أعطوا مكانا للغضِب، أل19. ساِلموا مجيع الناِس
ب20". أُجازي، يقولُ الر"فأطِعمه كدوع فاسِقِه. فإنْ جاع ِطشناٍر على . وإنْ ع مرج عجمهذا ت لتإنْ فع كألن

  .ال يغِلبنك الشر بل اغِلِب الشر باخلَِري21". رأِسِه
  
  
  

  اخلضوع للسلطات
13 
1 عخضاِهللا، لت ةٌ ِمنبترةُ هي مالكائن الطنياِهللا، والس لطانٌ إلَّا ِمنليس س هالطِني الفائقَِة، ألنفٍس للسى إنَّ 2كُلُّ نحت

وفًا لألعماِل فإنَّ احلُكّام لَيسوا خ3. من يقاِوم السلطانَ يقاِوم ترتيب اِهللا، واملُقاِومونَ سيأخذونَ ألنفُِسِهم دينونةً
! ألنه خاِدم اِهللا للصالِح4أفَتريد أنْ ال ختاف السلطانَ؟ افعِل الصالح فيكونَ لك مدح ِمنه، . الصاِلحِة بل للشريرِة

ضللغ ِقمنتاِهللا، م ثًا، إذ هو خاِدمبع يفحِملُ السال ي هألن ،ففخ رالش لتولكن إنْ فعرلُ الشفعالَّذي ي ِب ِمن .
فإنكُم ألجِل هذا توفونَ اِجلزيةَ 6. لذلك يلزم أنْ يخضع له، ليس بسبِب الغضِب فقط، بل أيضا بسبِب الضمِري5

اِجلبايةَ ملَن له . له اِجلزيةُاِجلزيةَ ملَن : فأعطوا اجلميع حقوقَهم7. أيضا، إذ هم خدام اِهللا مواِظبونَ على ذلك بعيِنِه
  .واإلكرام ملَن له اإلكرام. واخلَوف ملَن له اخلَوف. اِجلبايةُ

  التمسك باحملبة ألن اليوم قريب
8اموسلَ النفقد أكم هغَري بأح نا، ألنَّ معضب كُمعضب ِحبيٍء إالَّ بأنْ يٍد بشألح ديوننيال "ألنَّ 9. ال تكونوا م

أنْ : "، وإنْ كانت وصيةً أُخرى، هي مجموعةٌ يف هِذِه الكَِلمِة"تزِن، ال تقتلْ، ال تسِرق، ال تشهد بالزوِر، ال تشتِه
فِسككن كقريب ِحباموِس10". تةُ هي تكميلُ النبا للقريِب، فاملَحرش عةُ ال تصنباَملَح.  



11 كُماهذا وإننآم ا كانَ حنيِمم بنا اآلنَ أقرالصوِم، فإنَّ خالن يِقظَ ِمنستةٌ لنها اآلنَ ساعأن ،قتعاِرفونَ الو .
ال : لنسلُك بلياقٍَة كما يف النهاِر13. تناهى اللَّيلُ وتقارب النهار، فلنخلَع أعمالَ الظُّلمِة ونلبس أسِلحةَ النوِر قد12
بل البسوا الرب يسوع املَسيح، وال تصنعوا تدبريا 14. لبطَِر والسكِر، ال باملَضاجعِِ والعهِر، ال باِخلصاِم واحلَسِدبا

  .للجسِد ألجِل الشهواِت
  
  

  الضعفاء واألقوياء
14 
ن أنْ يأكُلَ كُلَّ شيٍء، وأما الضعيف فيأكُلُ واِحد يؤِم2. ومن هو ضعيف يف اإلمياِن فاقبلوه، ال ملُحاكَمِة األفكاِر1

من أنت الَّذي تدين عبد 4. يأكُلُ من يأكُلُ، ألنَّ اَهللا قَِبله ال يزدِر من يأكُلُ مبن ال يأكُلُ، وال يِدنْ من ال3. بقوالً
واِحد يعتِبر يوما دونَ يوٍم، وآخر يعتِبر 5.  اَهللا قاِدر أنْ يثَبتهولكنه سيثَبت، ألنَّ. غَِريك؟ هو ملَواله يثبت أو يسقُطُ

. والَّذي ال يهتم باليوِم، فللرب ال يهتم. الَّذي يهتم باليوِم، فللرب يهتم6: فليتيقَّن كُلُّ واِحٍد يف عقِلِه. كُلَّ يوٍم
ألنْ ليس أحد ِمنا يعيش 7. والَّذي ال يأكُلُ فللرب ال يأكُلُ ويشكُر اَهللا.  ألنه يشكُر اَهللاوالَّذي يأكُلُ، فللرب يأكُلُ
فإنْ ِعشنا وإنْ متنا فللرب . ألننا إنْ ِعشنا فللرب نعيش، وإنْ متنا فللرب نموت8. لذاِتِه، وال أحد يموت لذاِتِه

حنامل9َ. ن هلذا مات هعلى األحياِء واألمواِتألن سودي لكَي ،وعاش وقام ؟ 10. سيحأخاك فلماذا تدين ،ا أنتوأم
أنا حي، يقولُ : "ألنه مكتوب11أو أنت أيضا، ملاذا تزدري بأخيك؟ ألننا مجيعا سوف نِقف أمام كُرسي املَسيِح، 

  .فإذًا كُلُّ واِحٍد ِمنا سيعطي عن نفِسِه ِحسابا ِهللا12". وكُلُّ لساٍن سيحمد اَهللالرب، إنه يل ستجثو كُلُّ ركبٍة، 
  ال جتعل أخاك يسقط بسببك

إني عاِلم 14. أنْ ال يوضع لألِخ مصدمةٌ أو معثَرةٌ: فال نحاِكم أيضا بعضنا بعضا، بل باحلَري احكُموا ذا13
بيف الر قّنيتومِجسهو ن ا، فلهِجسيئًا نش حِسبي نا بذاِتِه، إال مِجسيٌء نأنْ ليس ش سوع15.  ي فإنْ كانَ أخوك

فال 16. ال تهِلك بطَعاِمك ذلك الَّذي مات املَسيح ألجِلِه. بسبِب طَعاِمك يحزنُ، فلَست تسلُك بعد حسب املَحبِة
،الِحكُمعلى ص رفتِس17 يوِح القُديف الر حوفَر وسالم ا، بل هو بررباِهللا أكالً وش 18. ألنْ ليس ملكوت نألنَّ م

فلنعكُف إذًا على ما هو للسالِم، وما هو للبنياِن 19. خدم املَسيح يف هِذِه فهو مرضي ِعند اِهللا، ومزكى ِعند الناِس
. كُلُّ األشياِء طاِهرةٌ، لكنه شر لإلنساِن الَّذي يأكُلُ بعثرٍة. ض ألجِل الطَّعاِم عملَ اِهللاال تنق20ُ. بعضنا لبعٍض

21فضعأو ي عثُرأو ي بِه أخوك صطَِدميئًا يا وال شمخر با وال تشرأنْ ال تأكُلَ لَحم نس22. ح كُنإميانٌ؟ فلي ألك
وأما الَّذي يرتاب فإنْ أكَلَ يدانُ، ألنَّ ذلك ليس 23. طوبى ملَن ال يدين نفسه يف ما يستحِسنه! لك بنفِسك أمام اِهللا

  .ِمن اإلمياِن، وكُلُّ ما ليس ِمن اإلمياِن فهو خطيةٌ
  
  



  اقبلوا بعضكم بعضا
15 
فليرِض كُلُّ واِحٍد ِمنا قريبه للخِري، 2.  نرضي أنفُسنافيِجب علَينا نحن األقوياَء أنْ نحتِملَ أضعاف الضعفاِء، وال1

ألنَّ كُلَّ 4". تعيريات معيريك وقَعت علَي: "ألنَّ املَسيح أيضا مل يرِض نفسه، بل كما هو مكتوب3. ألجِل البنياِن
عزيِرب والتى بالصألجِل تعليِمنا، حت كُِتب فكُِتب قجاٌءما سبِب يكونُ لنا رِرب 5. ِة مبا يف الكُتالص إله عِطكُمولي

 ،سوعِب املَسيِح يسحب ،كُمينا فيما با واِحدوا اهِتماممت ِْة أنعزيفٍس 6والتاملَسيِح، بن سوعنا يبدوا اَهللا أبا رجمت لكَي
إنَّ يسوع املَسيح قد : وأقول8ُ. عضا كما أنَّ املَسيح أيضا قَِبلَنا، ملَجِد اِهللالذلك اقبلوا بعضكُم ب7. واِحدٍة وفٍَم واِحٍد

وأما اُألمم فمجدوا اَهللا ِمن أجِل الرمحِة، كما هو 9. صار خاِدم اِخلتاِن، ِمن أجِل ِصدِق اِهللا، حتى يثَبت مواعيد اآلباِء
كتوبم" :دأجِل ذلك سأمح ِمنلُ الِمسكتِم وأُريف اُألم ا10". كعِبِه: "ويقولُ أيضمع ش مها اُألمَلَّلوا أي ."
سيكونُ أصلُ : "وأيضا يقولُ إشعياُء12". سبحوا الرب يا مجيع اُألمِم، وامدحوه يا مجيع الشعوِب: "وأيضا11

وليمألكُم إله الرجاِء كُلَّ سروٍر وسالٍم يف اإلمياِن، 13".  رجاُء اُألمِميسى والقائم ليسود على اُألمِم، علَيِه سيكونُ
  .لتزدادوا يف الرجاِء بقوِة الروِح القُدِس

  بولس خادم األمم
ِعلٍم، قاِدرونَ أنْ وأنا نفسي أيضا متيقّن ِمن ِجهِتكُم، يا إخويت، أنكُم أنتم مشحونونَ صالحا، ومملوؤونَ كُلَّ 14

ولكن بأكثَِر جسارٍة كتبت إلَيكُم جزئيا أيها اإلخوةُ، كمذَكٍّر لكُم، بسبِب النعمِة الَّيت 15. ينِذر بعضكُم بعضا
ككاِهٍن، ليكونَ قُربانُ اُألمِم حتى أكونَ خاِدما ليسوع املَسيِح ألجِل اُألمِم، مباِشرا إلجنيِل اِهللا 16وِهبت يل ِمن اِهللا، 

ألني ال أجسر أنْ أتكَلَّم عن 18. فلي افِتخار يف املَسيِح يسوع ِمن ِجهِة ما ِهللا17. مقبوالً مقَدسا بالروِح القُدِس
. ِة آياٍت وعجائب، بقوِة روِح اِهللابقو19شيٍء ِمما مل يفعله املَسيح بواِسطَيت ألجِل إطاعِة اُألمِم، بالقَوِل والِفعِل، 

ولكن كُنت محتِرصا أنْ 20. حتى إني ِمن أورشليم وما حوهلا إىل إللّرييكونَ، قد أكملت التبشري بإجنيِل املَسيِح
الَّذين مل يخبروا بِه ": بل كما هو مكتوب21. ليس حيثُ سمي املَسيح، لئالَّ أبين على أساٍس آلخر: أُبشر هكذا

  . لذلك كُنت أُعاق اِملرار الكَثريةَ عن املَجيِء إلَيكُم22" سيبِصرونَ، والَّذين مل يسمعوا سيفهمونَ
  رغبة بولس يف زيارة روما

فعندما 24 ِسنني كثريٍة، وأما اآلنَ فإذ ليس يل مكانٌ بعد يف هِذِه األقاليِم، ويل اشتياق إىل املَجيِء إلَيكُم منذ23ُ
إىل اسبانيا آيت إلَيكُم با. أذهزئيج الً ِمنكُمأو إنْ متَلَّأت ،عوين إىل هناكيشروري وتيف م ي أرجو أنْ أراكُمألن .

25 ،يسنيالِقد ألخِدم ليمشإىل أور ح26ولكن اآلنَ أنا ذاِهبةَ استةَ وأخائيِكدونيعوا ألنَّ أهلَ مصننوا أنْ يس
ليمشيف أور الَّذين يسنيا لفُقَراِء الِقدديونون27َ. توزيعهلُم م مهنوا ذلك، وإنحسكوا ! استرقد اشت مإنْ كانَ اُألم هألن

ت هلُم هذا الثَّمر، فمتى أكملت ذلك، وختم28. يف روحياِتِهم، يِجب علَيِهم أنْ يخِدموهم يف اجلَسدياِت أيضا
فأطلُب 30. وأنا أعلَم أني إذا ِجئت إلَيكُم، سأجيُء يف ِملِء بركَِة إجنيِل املَسيِح29. فسأمضي مارا بكُم إىل اسبانيا

لَواِت ِمنعي يف الصجاِهدوا موِح، أنْ تِة الربحاملَسيِح، ومب سوعنا يبةُ، برها اإلخوأي 31 أجلي إىل اِهللا، إلَيكُم لكَي



 ،يسنيالِقد قبولَةً ِعندم ليمشيت ألجِل أورتكونَ ِخدم ِة، ولكَيهودييف الي مؤِمنني م غَريه الَّذين ى 32أُنقَذَ ِمنحت
معكُم ريحِة اِهللا، وأستٍح بإرادبفَر 33. أجيَء إلَيكُمعنيأمج الِم معكُمالس إله .آمني.  

  
  

  حتيات شخصية
16 
كي تقبلوها يف الرب كما يِحق للِقديسني، 2أوصي إلَيكُم بأُخِتنا فييب، الَّيت هي خاِدمةُ الكَنيسِة الَّيت يف كنخريا، 1

  .وتقوموا هلا يف أي شيٍء احتاجته ِمنكُم، ألنها صارت مساِعدةً لكَثريين ويل أنا أيضا
اللذَيِن وضعا عنقَيِهما ِمن أجِل حيايت، اللذَيِن لَست 4يسِكالَّ وأكيال العاِملَِني معي يف املَسيِح يسوع، سلّموا على بر3

سلّموا على أبيِنتوس حبييب، الَّذي . وعلى الكَنيسِة الَّيت يف بيِتِهما5أنا وحدي أشكُرهما بل أيضا مجيع كنائِس اُألمِم، 
سلّموا على أندروِنكوس ويونياس نسيبي، 7. سلّموا على مريم الَّيت تِعبت ألجِلنا كثريا6. يةَ للمسيِحهو باكورةُ أخائ

. سلّموا على أمِبلياس حبييب يف الرب8. املأسوريِن معي، اللذَيِن هما مشهوراِن بني الرسِل، وقد كانا يف املَسيِح قَبلي
. سلّموا على أبلّس املُزكَّى يف املَسيِح10. وس العاِمِل معنا يف املَسيِح، وعلى إستاخيس حبييبسلّموا على أوربان9

سلّموا على الَّذين هم ِمن أهِل . سلّموا على هريوديونَ نسييب11. سلّموا على الَّذين هم ِمن أهِل أِرستوبولوس
بيف الر وس الكائننيركيسسلّموا على تر12. نبِني يف الرتاِعبِة الَّيت . يفَينا وتريفوسا التاملَحبوب رسيسسلّموا على ب

با يف الركثري تي13. تِعبِه أُموعلى أُم ،باملُختاِر يف الر 14. سلّموا على روفُس ،سسلّموا على أسينِكريت
سلّموا على فيلولوغُس وجوليا، ونرييوس 15. ن معهمِفليغونَ، هرماس، بتروباس، وهرميس، وعلى اإلخوِة الَّذي
ممعه الَّذين يسنيوعلى مجيِع الِقد ،ٍة16. وأُخِتِه، وأولُمباسسقَدعٍض بقُبلٍَة معلى ب كُمعضاملَسيِح . سلّموا ب كنائس

علَيكُم لّمست.  
  توصيات ختامية

ِحظوا الَّذين يصنعونَ الشقاقاِت والعثَراِت، ِخالفًا للتعليِم الَّذي تعلَّمتموه، وأطلُب إلَيكُم أيها اإلخوةُ أنْ تال17
م18. وأعِرضوا عنهمهطونبل ب املَسيح سوعنا يبخِدمونَ رِة . ألنَّ ِمثلَ هؤالِء ال ينِب واألقواِل احلَسوبالكَالِم الطَّي

نَّ طاعتكُم ذاعت إىل اجلميِع، فأفرح أنا بكُم، وأُريد أنْ تكونوا حكَماَء للخِري أل19. يخدعونَ قُلوب السلَماِء
رطاَء للشسا20. وبسريع ِلكُمأرج يطانَ حتتالش قسحالِم سيالس وإله .املَسيِح معكُم سوعنا يبةُ رِنعم .آمني.  

أنا ترتيوس كاِتب هِذِه 22.  معي، ولوكيوس وياسونُ وسوسيباترس أنِسبائييسلّم علَيكُم تيموثاوس العاِمل21ُ
بيف الر علَيكُم لّمسالَِة، أُسِة كُلّها23. الرالكَنيس فيضفي وميضم سغاي علَيكُم لّمسي . سأراست علَيكُم لّمسي
األخ س24. خاِزنُ املدينِة، وكوارتبةُ رناِنعم  
املَسيِح مع مجيِعكُم سوعي .آمني. 

  تسبحة ختامية



وللقاِدِر أنْ يثَبتكُم، حسب إجنيلي والِكرازِة بيسوع املَسيِح، حسب إعالِن السر الَّذي كانَ مكتوما يف األزِمنِة 25
ِهللا 27لنبويِة حسب أمِر اإللِه األزيلّ، إلطاعِة اإلمياِن، ولكن ظَهر اآلنَ، وأُعِلم بِه مجيع اُألمِم بالكُتِب ا26األزليِة، 

  .آمني. احلَكيِم وحده، بيسوع املَسيِح، له املَجد إىل األبِد


