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ساَلُة إَلى ُمؤِمني ُروما الرِّ

ِمْن ُبولَُس َعْبِد الَمِسيِح َيُسوَع، الَمْدُعوِّ ل�أكُوَن 1 
اأْن  َسَبَق  2الَّتي  اهلِل  بِِبشاَرِة  ُأنادي  َول� َرُسول�ً، 
َسِة.  أنِبياُء ِفي الُكُتِب الُمَقدَّ َوَعَدنا اهلُل بِها ِمْن ِخلاِل ال�
ِمْن  نََسُبُه  َيُعوُد  الَّذي  بابِنِه  ُة  الُمخَتصَّ الِبشاَرُة  3َوِهَي 

َحيُث َبَشِريَِّتِه اإلَى داُوَد. 4َوبِالرُّوِح الُقُدِس، أ اُأِقيَم ِمَن 
ٍة اأنَُّه ُهَو ابُن اهلِل، 5الَِّذي ِفيِه نِلُت  الَموِت، َفَتَبرَهَن بُِقوَّ
اإلَى  َياأْتوا  لَِغيِر الَيُهوِد، لَِكي  اأْن اأكُوَن َرسول�ً  اأنا نِعَمَة 
اأيضاً ب  6َواأنُتْم  اْسِمِه.  اأجِل  ِمْن  يماِن،  بِال�إ اهلِل  طاَعِة 
وَن ِمَن اهلِل لِلانِتماِء اإلَى َيُسوَع الَمِسيِح. 7اإلَيُكْم  َمدُعوُّ
َجِميعاً، اأنُتِم الَموُجوِديَن ِفي ُروما. اأنُتْم َمحُبوُبوَن ِمَن 
اهلِل الَِّذي َدعاكُْم لَِتُكونُوا ُمَقدَّسيَن لَُه. لَِتُكْن لَُكْم نِعَمٌة 

َوَسلاٌم ِمَن اهلِل اأبِينا، َوِمَن الرَّبِّ َيُسوَع الَمِسيِح.

َصالُة ُشكر
اأجِلُكْم  ِمْن  الَمِسيِح  بَِيُسوَع  اهلَل  اأشُكَر  اأنا  ل�ً  8اأوَّ

أنَّ اإيمانَُكْم ُهَو َحِديُث العالَِم كُلِِّه. 9َوَيْشَهُد  َجِميعاً، لِ�
اهلُل الَِّذي اأخِدُمُه بُِكلِّ َقلِبي َواُأنادي بِِبشاَرِة ابِنِه، اأنِّي 
اأذكُُركُْم ِفي َصَلواتِي دائِماً. 10َواأنا اُأَصلِّي اإلَى اهلِل دائِماً 
اأْن ُيِتيَح لِي فُرَصَة ِزياَرتُِكْم، اإْن كانَْت تِلَك َمِشيَئُتُه. 
اُأشاِرَكُكْم  لَِكي  ُرؤَيِتُكْم،  اإلَى  وِق  الشَّ اأَشدِّ  ِفي  11َفاأنا 

ِحيَن  َمعاً،  َع  12َونََتَشجَّ وا،  َفَتَتَقوَّ ُروِحيٍَّة،  َعِطيٍَّة  ِفي 
يمانُِكْم  َع بِاإ يماِن الَِّذي ِفينا. َفاأَتَشجَّ اأكُوُن َبيَنُكْم، بِال�إ

يمانِي. عوَن بِاإ َوَتَتَشجَّ
ما  َكِثيراً  اأنَِّني  َتعِرفُوا  اأْن  اُأِريُدكُْم  خَوُة،  ال�إ 13اأيُّها 

ُأَمِم َغيِر الَيُهوِديِة،  نََويُت اأْن اأُزوَركُْم، َكما ِفي َبِقيَِّة ال�

أ 4:1 الروح القدس. حرفيا »روح القداسة.«

ب 6:1 أنتم أيضًا. اأي غير اليهود.

َوَغيِر  لِلُيونانِيِّيَن  َمِديٌن  آَن. 14اأنا  ال� َحتَّى  اُأِعْقُت  لَِكنِّي 
اأنا  15لَِهذا  الُمَتَعلِِّميَن.  َولَِغيِر  لَلُمَتَعلِِّميَن  الُيونانِيِّيَن، 
َهِذِه  ُروما  الَموُجوِديَن ِفي  اأنُتِم  لَُكْم  اُأعِلَن  اأْن  ُمسَتِعدٌّ 
الِبشاَرَة. 16َفاأنا ل� اأخَجُل ِمَن الِبشاَرِة بِالَمسيِح، َفِهَي 
آَن  َوال� لِلَيُهوِد،  ل�ً  اأوَّ ُيؤِمُن.  َمْن  كُلِّ  لَِخلاِص  اهلِل  ُة  قُوَّ
ُر  ُيَبرِّ اهلَل  اأنَّ  ُيعَلُن  الِبشاَرِة،  اأيضاً. 17َفِفي  الَيُهوِد  لَِغيِر 
يماِن ِمَن الِبداَيِة اإلَى النِّهاَيِة. َفَكما َيُقوُل الِكتاُب: بِال�إ

حبقوق 4:2 يماِن َيحيا.«     » البارُّ بِال�إ

َجِميُع الّناِس أخَطأُوا
ماِء َعَلى كُلِّ َشرِّ  18اإنَّ َغَضَب اهلِل ُمعَلٌن ِمَن السَّ

ل�أنَّ  ثِمِهْم. 19َهذا  بِاإ الَحقَّ  ُيْخُفوَن  الَِّذيَن  النّاِس  َواْثِم 
أنَّ اهلَل َجَعَلها َواِضَحًة  الَمعِرَفَة َعِن اهلِل َواِضَحٌة لَُهْم، لِ�
نساُن اأْن َيفَهَم  لَُهْم. 20َفُمنُذ اأْن ُخِلَق العالَُم، َيسَتِطيُع ال�إ
رَمِديَّةِ ج  تِِه السَّ َواأْن ُيدِرَك ِصفاَت اهلِل َغيَر الَمرئِيَِّة، َكُقوَّ
أنَّ اإدراَكها ُممِكٌن ِمْن ِخلاِل ال�أشياِء الَِّتي  َواُألُوهيَِّتِه، ل�
َخَلَقها. َولَِهذا َفاإنَّ النّاَس بِلا ُعذٍر. 21َفَقْد َعَرفُوا اهلُل، 
َيشُكُروُه،  اأْو  اإكراٍم  ِمْن  بِِه  َيِليُق  ما  ُيعُطوُه  لَْم  لَِكنَُّهْم 
اإلّ�  الِحْكَمَة،  ُعوا  22ادَّ الَغِبيَُّة.  اأفكاُرُهُم  اأظَلَمْت  َبْل 
ل�  الَِّذي  اهلِل  َمجَد  23َواسَتبَدلُوا  اأغِبياَء.  اأنَُّهْم صاُروا 
واِحَف  واَب َوالزَّ نساَن َوالطُُّيوَر َوالدَّ َيْفَنى، بُِصَوٍر تُشِبُه ال�إ

الفانِيَة.
اهلُل  َفَتَرَكُهُم  يَرًة،  ِشرِّ قُلُوبِِهْم  َشَهواُت  24كانَْت 

ُيَدنُِّسوا  بِاأْن  لَُهْم  ُيماِرُسوَن النَّجاَسَة الِجنِسيََّة، َوَسَمَح 
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اهلِل  َحقَّ  25اسَتبَدلُوا  َبعٍض.  َمَع  َبعُضُهْم  اأجساَدُهْم 
بِالَكِذِب، َواأكَرُموا الَمخلُوَق َوَعَبُدوه ُدوَن الخالَِق الَِّذي 
َتَرَكُهُم  26لَِهذا  أَبِد.  ال� اإلَى  َوالَكراَمَة  التَّسِبيَح  َيسَتِحقُّ 
الَعلاقاِت  نِساؤُهُم  َفاْسَتبَدلَْت  الُمخِزَيَة.  لَِرَغباتِِهُم  اهلُل 
َتَرَك  27َوَكَذلَِك  للطَِّبيَعِة.  ُمخالَِفٍة  بَِعلاقاٍت  الطَِّبيِعيََّة 
َشهَوًة  َوالَتَهُبوا  النِّساِء،  َمَع  الطَِّبيِعيََّة  الَعلاقاِت  الرِّجاُل 
كُوُر ُيماِرُسوَن اُأُموراً فاِحَشًة  َبعُضُهْم لَِبعٍض. َفصاَر الذُّ
الَِّذي  الِعقاَب  اأنُفِسِهُم  ِفي  َوَحَملُوا  كُوِر،  الذُّ َمَع 

وُه َعَلى انِحراِفِهْم. اسَتَحقُّ
َتَرَكُهُم  َفَقْد  بِاهلِل،  ال�عِتراَف  َرَفُضوا  اأنَُّهْم  28َوبِما 

ل�  ما  َيفَعلُوا  بِاأْن  لَُهْم  َوَسَمَح  الفاِسَدِة.  لُِعُقولِِهُم  اهلُل 
َيِليُق. 29اإنَُّهْم ُممَتِلُئوَن ِمْن كُلِّ اإثٍم َوَشرٍّ َواأنانِيٍَّة َوُخْبٍث. 
َوُهْم ُممَتِلُئوَن َحَسداً َوَقتلاً َوِخصاماً َوِخداعاً َوِحقداً. 
كاِرُهوَن  آَخِريَن،  ال� َعَلى  ُمفَتُروَن  لِلنَِّميَمِة،  30ُمِحبُّوَن 

ُشُروراً،  ُمخَتِرُعوَن  ُمَتباُهوَن،  َمغُروُروَن،  َوِقُحوَن،  هلِل، 
ل� ُيِطيُعوَن َوالِِديِهْم، 31َحمَقى، ل� َيحَفُظوَن ُوُعوَدُهْم، 
اهلِل  ُحكَم  32َيعِرفُوَن  َوالرَّحَمِة،  الَحناِن  ِمَن  خالُوَن 
َوُهَو  ُأُموِر،  ال� َهِذِه  ِمثَل  ُيماِرُسوَن  الَِّذيَن  َعَلى  العاِدِل 
َيكَتُفوَن  ل�  َفُهْم  َذلَِك  َوَمْع  لِلَموِت!  وَن  ُمسَتِحقُّ اأنَُّهْم 
لِلَِّذيَن  اسِتحسانَُهْم  اأيضاً  ُيعِلُنوَن  َبْل  بُِمماَرَسِتها، 

ُيماِرُسونَها!

الَيُهوُد ُخطاٌة أيضا

َمْن 2  يا  نساُن،  ال�إ اأيُّها  ُعْذٍر،  اأيُّ  لََك  لَيَس  اإذاً 
َعَلى  بُِحكِمَك  َفاأنَت  آَخِريَن.  ال� َعَلى  َتحُكُم 
ُأُموَر  ََّك َتفَعُل ال� أن آَخِرْيَن اإنَّما َتحُكُم َعَلى نَفِسَك، لِ� ال�
َعَلى  اهلَل  اأنَّ ُحكَم  نَعَلُم  تُِديُنها! 2َونَحُن  الَِّتي  نَفَسها 
ُأُموَر ُمنِصٌف. 3لَِكْن، اأَتُظنُّ  الَِّذيَن ُيماِرُسوَن ِمثَل َهِذِه ال�
اأنََّك َسَتنُجو ِمْن ُحكِم اهلِل، يا َمْن َتحُكُم َعَلى الَِّذيَن 
َيفَعلُوَن َهِذِه ال�أشياَء َواأنَت نَفُسَك َتفَعلُها؟ 4اأَتسَتِهيُن 
اأنَّ لُطَفُه  بِلُطِفِه الَعِظيِم َوَتساُمِحِه َوَصبِرِه، َغيَر ُمدِرٍك 

اإنَّما َيهِدُف اإلَى اأْن َيُقوَدَك اإلَى التَّوَبِة؟
نََّك  َفاإ َولَِهذا  تائٍِب،  َغيُر  َوَقلُبَك  َعِنيٌد  5لَِكنََّك 

الَِّذي  الَيوِم  َذلَِك  ِفي  َسَياأتِيَك  َغَضباً  لَِنفِسَك  َتخِزُن 
َسُيعَلُن ِفيِه ُحكُم اهلِل الُمنِصُف. 6َوُهَو َسُيجاِزي كُلَّ 

أَبِديَِّة  ال� بِالَحياِة  7َسُيجاِزي  َفَعَله.  ما  َحَسَب  واِحٍد 
الَِّذيَن َيسَعْوَن اإلَى الَمجِد َوالَكراَمِة َوالُخلُوِد بُِمثاَبَرتِِهْم 
َوَعَمِلِهُم الّصالِِح، 8َوَسُيجاِزي بَِغَضٍب َوَسَخٍط الَِّذيَن 
اإلّ�  ُيَفكُِّروَن  ل�  َُّهْم  أن لِ� ثَم،  ال�إ َوَيتَبُعوَن   ، الَحقَّ َيعَصْوَن 

ِفي اإرضاِء َذواتِِهْم.
كُلِّ  َعَلى  َشِديٌد  َوِضيٌق  َصعَبٌة  اأوقاٌت  9َوَسَتاأْتِي 

َغيِر  َعَلى  ثُمَّ  ل�ً  اأوَّ الَيُهوِديِّ  َعَلى  رَّ،  الشَّ َيفَعُل  اإنساٍن 
. 10لَِكْن َسَيُكوُن ُهناَك َمجٌد َوَكراَمٌة َوَسلاٌم  الَيُهوِديِّ
لَِغيِر  ثُمَّ  ل�ً  اأوَّ لِلَيُهوِديِّ  ُهَو صالٌِح،  ما  َيفَعُل  َمْن  لُِكلِّ 

. 11َفَليَس ِعنَد اهلِل اأيُّ َتَحيٍُّز. الَيُهوِديِّ
12َفُكلُّ الَِّذيَن اأخَطاُأوا بُِدوِن َشِريَعِة ُموَسى َسُيدانُوَن 

َتحَت  اأخَطاُأوا  الَِّذيَن  َوكُلُّ  ُموَسى.  َشِريَعِة  بُِدوِن 
13َفَليَس  ِريَعِة.  الشَّ َحَسَب  َعَليِهْم  َسُيحَكُم  ِريَعِة،  الشَّ
أبراُر ِعنَد اهلِل، َبِل الَِّذيَن  ِريَعَة ُهُم ال� الَِّذيَن َيسَمُعوَن الشَّ

ُروَن. ِريَعُة ُهُم الَِّذيَن ُيَبرَّ َيفَعلُوَن كُلَّ ما َتاأُمُر بِِه الشَّ
ُأَمِم َشِريَعُة اهلِل، لَِكنَُّهْم ِحيَن  14لَيَس لََدى َبِقيَِّة ال�

َيُكونُوَن  نَُّهْم  َفاإ ِريَعُة،  الشَّ بِِه  َتاأُمُر  ما  بَِطِبيَعِتِهْم  َيفَعلُوَن 
ِريَعُة. 15َوُهْم  أنُفِسِهْم َواإْن لَْم َتُكْن لََديِهُم الشَّ َشِريَعًة لِ�
ُمَتَطلَّباِت  اأنَُّهْم َيعِرفُوَن ِفي َقراَرِة نُُفوِسِهْم  ُنوَن  ُيَبيِّ بَِهذا 
َوَتَتصاَرُع  َعَليِهْم.  َضِميَرُهْم شاِهٌد  اأنَّ  َكما  ِريَعِة.  الشَّ

ّما اأْن تُِديَنُهْم اأْو اأْن تُؤيَِّدُهْم. اأفكاُرُهْم ِفيما َبيَنها، َفاإ
16َسَيحُدُث َهذا ِفي َذلَِك الَيوِم الَِّذي فيِه َيحُكُم 

بَِحَسِب  النّاِس  َجِميِع  َعَلى  الَمِسيِح،  بَِيُسوَع  اهلُل، 
ُر بِها. الِبشاَرِة الَِّتي اُأَبشِّ

ِريَعة الَيُهوُد َوالشَّ
اتِّباِع  َعَلى  َوَتتَِّكُل  َيُهوِديّاً،  نَفَسَك  َتدُعو  17اأنَْت 

ِريَعِة، َوَتَتفاَخُر بِاأنَّ اهلَل ُهَو اإلَُهَك، 18َوَتعِرُف اإراَدتِِه،  الشَّ
ِريَعَة.  الشَّ َدَرسَت  ََّك  أن لِ� الَخَطاأ،  ِمَن  واَب  الصَّ َوتَُميُِّز 
ِفي  ُهْم  لَِمْن  َونُوٌر  لِلُعِمي،  قائٌِد  بِاأنََّك  ُمقَتِنٌع  19اأنَت 

أنَّ  الظُّلَمِة، 20َوبِاأنََّك ُمرِشٌد لِلُجّهاِل َوُمَعلٌِّم لِلاأطفاِل، لِ�
ِريَعَة تَُعلُِّمَك كُلَّ ما َينَبِغي اأْن َتعِرَفُه َعْن َحقِّ اهلِل.  الشَّ
آَخِريَن، ل� تَُعلُِّم نَفَسَك؟ اأنَت  21َفِلماذا يا َمْن تَُعلُِّم ال�

ِرَقِة، لِماذا َتسِرُق؟ 22َويا َمْن  يا َمْن َتنِهي النّاَس َعِن السَّ
َتُقوُل  َمْن  َويا  َتْزنِي؟  لِماذا  نَْى،  الزِّ ارتِكاِب  َعِن  َتنِهي 
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أوثاَن، لِماذا َتسِرُق ِمَن الَهياِكِل ما َيُخصُّ  اإنََّك تُْبِغُض ال�
ِريَعَة، لِماذا  بِاأنَّ لَديَك الشَّ َتَتباَهى  أوثاَن؟ 23َويا َمْن  ال�
الِكتاُب:  َيُقوُل  24َفَكما  ِريَعِة؟  لِلشَّ بَِكسِرَك  اهلَل  تُِهيُن 
ُأَمُم ال�ُأخَرْى اْسَم اهلِل.« أ »بَِسَبِب ُسلُوِكُكْم تُِهيُن ال�

لَِكْن  ِريَعِة.  بِالشَّ َتعَمُل  كُنَت  اإْن  ِقيَمٌة  25لِلِختاِن 

ِختانَُك  َيُكوُن  ِريَعُة،  الشَّ َتطلُُبُه  ما  َتفَعُل  ل�  كُنَت  اإٍْن 
َتطلُُبُه  بِما  َمخُتوٍن  َغيُر  َرُجٌل  َعِمَل  26اإذا  َمعَنًى.  بِلا 
َيِفي  الَِّذي  27َفَهذا  َكالَمخُتوِن؟  ُيعَتَبُر  اأَفلا  ِريَعُة،  الشَّ
اأنَت  َسُيِديُنَك  َمخُتوٍن،  َغيُر  َوُهَو  ِريَعِة  الشَّ بُِمَتَطلَّباِت 

ِريَعُة، َوَمَع َذلَِك َتَتَعّداها. الَمخُتوَن َولََديَك الشَّ
28َفالَيُهوِديُّ َبَحَسِب الظاِهِر لَيَس َيُهوِديّاً َحِقيِقّياً، 

َحِقيِقّياً.  ِختاناً  الَجَسِد  ِفْي  الظاِهُر  الِختاُن  َول� 
الّداِخِل،  ِمَن  الَيُهوِديُّ  ذاَك  ُهَو  الَحِقيِقيُّ  29الَيُهوِديُّ 

َوالِختاُن الَحِقيِقيُّ ُهَو َتغييُر الَقلِب ب الَِّذي ُيجِريِه الرُّوُح 
نساُن  ال�إ َهذا  َوَيناُل  الَمكُتوَبُة.  ِريَعُة  الشَّ ل�  الُقُدُس، 

َمِديحاً ِمَن اهلِل ل� ِمَن النّاِس.

ما ِميَزُة الَيُهوِديِّ اإذاً؟ اأْو ما ِقيَمُة الِختاِن؟ 2اإنَّ 3 
ل�ً،  اأوَّ ناِحَيٍة:  كُلِّ  ِمْن  َكِثيَرًة  ِميزاٍت  لِلَيُهوِد 
اسَتاأَْمَنُهُم اهلُل َعَلى َكِلَمِتِه. 3لَِكْن ماذا لَو كاَن َبعُضُهْم 
َغيَر اُأَمناَء؟ األََعلَّ َعَدَم اأمانَِتِهْم ُيلِغي اأمانََة اهلِل؟ 4بِالَطبِع 
ل�! َبْل اإنَّ اهلَل صاِدٌق، َحتَّى لَْو كاَن كُلُّ النّاِس كاِذبِيَن. 

َفَكما َيُقوُل الِكتاُب:

  » لَِكي َيثُبَت اأنََّك َعَلى َصواٍب ِفيما َتُقوُل،
   َوَترَبَح َقِضيََّتَك ِحيَن تُحاِكُمِني.«  المزمور 4:51

َفماذا  َوبارٌّ،  عاِدٌل  اهلَل  اأنَّ  ُيَبيُِّن  اإثُمنا  كاَن  ْن  5َفاإ

اأنا  َوعاَقَبنا؟  َغَضَب  اإذا  َيُكوُن ظالِماً  اهلَل  األََعلَّ  نَُقوُل؟ 
َُّه اإْن لَْم َيُكِن  أن . 6بِالطَّْبِع ل�! لِ� اأَتَكلَُّم ِمْن َمنُظوٍر َبَشِريٍّ
العالَِم؟  َعَلى  َيحُكَم  اأْن  ُيمِكُنُه  َفَكيَف  عاِدل�ً،  اهلُل 
َعَدِم  بَِسَبِب  اهلِل  ِصدُق  َز  َتَعزَّ »لََقْد  َتُقوُل:  7لَِكنََّك 

ُمداناً  اأَظلُّ  َفِلماذا  َذلَِك.  بَِسَبِب  َد  َتَمجَّ َوَقْد  ِصدِقي، 

اأيضاً  انظر  اإَشْعياء 5:52،  أ 24:2 بسبب . . . اهلل. من كتاب 

كتاب حزقيال 20:36–23.
ب 29:2 تغيير القلب. حرفيا »ختان القلب.«

رَّ،  َكخاِطٍئ؟« 8َوَهذا اأشَبُه بَِقولَِك: »َهّيا بِنا نَفَعُل الشَّ
لَِكْي َياأتَي الَخيُر!« َوهَو الَكلاُم الَِّذي َيفَتِري فيِه َعَليَّ 
يُنونََة  َبعُضُهْم ِحيَن َيزَعُموَن اإنَِّني اأقُولُُه. َفُهْم َينالُوَن الدَّ

ونَها. الَِّتي َيسَتِحقُّ

الَجِميُع أخَطأُوا
اأفَضُل حال�ً  الَيُهوَد  نَحُن  َهْل  َهذا؟  َيعِني  9َفماذا 

ِمْن َغْيِر الَيُهوِد؟ ُمطَلقاً! َفَقْد َسَبَق اأْن اأكَّْدُت اأنَّ الَيُهوَد 
ِة الَخِطيَِّة. 10َفَكما َيُقوُل  َوَغيَر الَيُهوِد َواِقُعوَن َتحَت قُوَّ

الِكتاُب:

  » لَيَس ُهناَك َول� َحتَّى اإنساٌن واِحٌد بارٌّ!
11  لَيَس ُهناَك َمْن َيفَهُم،  

   َول� َمْن َيسَعى اإلَى اهلِل.

12  ابَتَعُدوا َجِميعاً َعِن اهلِل.  
   الَجِميُع اأخَطاُأوا َوصاُروا بِلا َجدَوى،

   َولَيَس َمْن َيعَمُل َعَملاً صالِحاً،
المزمور 1:14–3    َول� واِحٌد!«  

13 » اأفواُهُهْم اأشَبُه بُِقُبوٍر َمفُتوَحٍة.  
المزمور 9:5    َيخَدُعوَن النّاَس بِاألِسَنِتِهْم.  

المزمور 3:140 أفاِعي َعَلى ِشفاِهِهْم.     » ُسمُّ ال�

14 » اأفواُهُهْم َمملوَءٌة بِاللََّعناِت َوالَمراَرِة.  
المزمور 7:10  

15  ُيسِرُعوَن اإلَى الَقتِل.  
16 » َوَيتُركُوَن َوراَءُهُم الَخراَب َوالتَّعاَسَة.  

اإَشْعياء 7:59–8 لاِم َفلا َيعِرفُونَُه،   17  اأّما َطِريُق السَّ  

18 » َول� َيَضُعوَن َمهاَبَة اهلِل اأماَم ُعُيونِِهْم.«  
المزمور 1:36  

نَّما ُهَو  ِريَعُة، َفاإ 19َونَحُن نَعَلُم اأنَّ كُلَّ ما َتُقولُُه الشَّ

ِريَعِة، لَِكي ل� َيُعوَد ُهناَك  ٌه اإلَى َمْن ُهْم َتحَت الشَّ ُمَوجَّ
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أعذاِر الَبَشِر، َولَِكي ُيصِبَح الُكلُّ َمسُؤول�ً اأماَم  َمجاٌل لِ�
َبْل  ِريَعِة،  الشَّ َباأعماِل  اهلِل  اأماَم  اأَحٌد  َر  َيَتَبرَّ اهلِل. 20َفَلْن 

نساِن اإنَُّه خاِطٌئ. ِريَعُة لِلاإ تَُبيُِّن الشَّ

ُر اإلنسان َكيَف َيَتَبرَّ
نساُن ِمْن  ُر ال�إ آَن، َفَقْد اأعَلَن اهلُل َكيَف َيَتَبرَّ 21اأّما ال�

أنِبياِء بَِذلَِك.  ِريَعُة َوكُُتُب ال� ِريَعِة. َوَتشَهُد الشَّ ُدوِن الشَّ
َيشَمُل  َوَهذا  الَمِسيِح. أ  بَِيُسوَع  يماِن  بِال�إ ُر  ُيَبرِّ 22َفاهلُل 

اإنَّ  23َحْيُث  َبيَنُهْم.  َفرَق  ل�  ُيؤِمُنوَن.  الَِّذيَن  َجِميَع 
الَجِميَع اأخَطاُأوا، َوُهْم عاِجزوَن َعْن ُبلُوِغ ِمقياِس َمجِد 
بِالَمِسيِح  اهلِل،  بِِنعَمِة  َمّجاناً  ُروَن  َيَتَبرَّ 24لَِكنَُّهْم  اهلِل. 
َيُسوَع  َم  َقدَّ 25َفاهلُل  َرُهْم.  َوَحرَّ اشَتراُهْم  الَِّذي  َيُسوَع 
اأنَّ  ُيَؤكُِّد  َوَهذا  ُيؤِمُن.  َمْن  كُلِّ  لَِخطايا  بَِدِمِه  َكّفاَرًة 
اهلَل بارٌّ، َحيُث َتَرَك الَخطايا الَِّتي ارتُِكَبْت ِفي الماِضي 
الحاِضِر  ِفي  بارٌّ  َوهَو  اإمهالِِه.  26بَِسَبِب  ِعقاٍب،  ُدوَن 
ُيؤِمُنوَن  الَِّذيَن  اأيضاً  ُر  ُيَبرِّ َوُهَو  بارٌّ،  ُهَو  َوَهَكذا  اأيضاً. 

بَِيُسوَع.
لَِذلَِك،  َمجاَل  ل�  لِلتَّباِهي؟  َمجاٌل  ُهناَك  27َفَهْل 

يماِن ل� َعَلى اأعمالِنا. 28َراأينا  َّنا نَعَتِمُد َعَلى اأساِس ال�إ أن لِ�
ريَعِة.  الشَّ بِاأعماِل  ل�  يماِن،  بِال�إ ُر  َيَتَبرَّ نساَن  ال�إ اأنَّ  اإذاً 
29اأْم لََعلَّ اهلَل لِلَيُهوِد َفَقط؟ اأَفَليَس اهلُل لَِغيِر الَيُهوِد اأيضاً؟ 

ُر  ُيَبرِّ َوُهَو  واِحٌد،  30َفاهلُل  اأيضاً.  الَيُهوِد  لَِغيِر  ُهَو  َبَلى، 
ِريَعَة  يماِن. 31َفَهْل نُلِغي الشَّ الَيُهودَ ب َوَغيَر الَيُهودِ ج بِال�إ
يماِن؟« بِالطَّبِع ل�! َبْل اإنَّنا نُحاِفُظ  بَِقولِنا: »التَّبريُر بِال�إ

ِريَعِة. َعَلى الشَّ

إيماُن إبراِهيم

َفماذا نَُقوُل َعْن اإبراِهيَم الَِّذي ُهَو اأُبونا بَِحَسِب 4 
اإْن  َُّه  أن 2لِ� اكَتَشَفُه؟  الَِّذي  ما  ؟  الَبَشِريِّ النََّسِب 
َر بِاأعمالِِه، َفَلُه الَحقُّ بِالتَّباِهي. لَِكْن  كاَن اإبراِهيُم َقْد َتَبرَّ
الِكتاَب  أنَّ  3لِ� اهلِل!  اأماَم  بِِه  َيَتباَهى  ما  لََديِه  َيُكْن  لَْم 

أ 22:3 ِباإليماِن ِبَيُسوَع الَمِسيح. ويمكن للاأصل اليوناني اأن 

ُيترجم: »بَِسبِب اأمانِة َيُسوَع المسيِح.«
ب 30:3 اليهود. حرفيا »المختونين.«

ج 30:3 غير اليهود. حرفيا »غير المختونين.«

بَِسَبِب  باّراً  اهلُل  َفاعَتَبَرُه  بِاهلِل،  اإْبراِهيُم  »اآَمَن  َيُقوُل: 
اإيمانِِه.« د

ِهَبًة  تُعَتَبُر  الَعَمِل، ل�  تُعَطى ُمقابَِل  الَِّتي  4َفال�ُأجَرُة 

ل�  الَّذي  اأ  5اأمَّ فَع.  الدَّ َيسَتِحقُّ  َديٌن  ِهَي  َبْل  َمّجانِيًَّة، 
ُر العاِصَي،  َيتَِّكُل َعَلى اأعمالِِه، َبْل ُيؤِمُن بِاهلِل الَِّذي ُيَبرِّ
ُث داُوُد  َفاإنَّ اهلَل َيحِسُب لَُه اإيمانَُه بِّراً. 6َكَذلَِك َيَتَحدَّ
نساَن الَِّذي َيحُسُب لَُه اهلُل الِبرَّ بِدوِن اأعماٍل،  ُمَهنِّئاً ال�إ

َفَيُقوُل:

7 » َهِنيئاً لِلَِّذيَن ُغِفَرْت اآثاُمُهْم  
   َوُسِتَرْت َخطاياُهْم.
نساِن الَِّذي 8  َهِنيئاً لِلاإ  

المزمور 1:32–2    ل� َيحُسُب الرَّبُّ َخِطيََّتُه.«  

َفَقط،  الَمخُتونِيَن  َعَلى  التَّهِنَئُة  َهِذِه  َتنَطِبُق  9َفَهْل 

َغيِر  َعَلى  َتنَطِبُق  اإنَّها  اأيضاً؟  الَمخُتونِيَن  َغيِر  َعَلى  اأْم 
الَمخُتونِيَن اأيضاً. َفَقْد َسَبَق اأْن قُْلنا: »اآَمَن اإبراِهيُم بِاهلِل، 
اإبراِهيَم  اهلُل  اعَتَبَر  10َفَمَتى  لَُه.«  بِّراً  اإيمانَُه  اهلُل  َفاعَتَبَر 
باّراً بِناًء َعَلى اإيمانِِه؟ َفَهْل كاَن َذلَِك َوُهَو َمخُتوٌن اأْم 
َقبَل ِختانِِه؟ َبْل َقبَل ِختانِِه. 11َوَقْد َقِبَل اإبراِهيُم الِختاَن 
َقبَل  اإيمانِِه،  َعَلى  بِناًء  كاَن  الَِّذي  لِلِبرِّ  َوَختٍم  َكَعلاَمٍة 
َغيُر  َوُهْم  ُيؤِمُنوَن  الَِّذيَن  لُِكلِّ  اأٌب  اإذاً  َفُهَو  ُيخَتَن.  اأْن 
اأيضاً  اأيضاً. 12َوُهَو  لَُهْم  الِبرَّ  اهلُل  َمخُتونِيَن، َوَيحِسُب 
اأٌب لَِجِميِع الَمخُتونِيَن الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن ُخَطى اأبِينا اإبراِهيَم 

يماِن الَِّذي اأظَهَرُه َقبَل اأْن ُيخَتَن. ِفي ال�إ

َنواُل َوعِد اهلِل ِمْن ِخالِل اإليمان
براِهيَم َونَسِلِه، ه بِاأنَُّه َسَيُكوُن  13َفالَوعُد الَمقُطوُع ل�إ

ِريَعِة، لَِكنَُّه جاَء ِمْن  َواِرثاً لِلعالَِم، لَْم َياأِْت ِمْن ِخلاِل الشَّ
َُّه اإْن كاَن النّاُس  أن يماِن. 14لِ� ِخلاِل الِبرِّ النّاتِِج َعِن ال�إ
يماُن بِلا  ريَعَة، َفَقْد اأصَبَح ال�إ َينالَوَن الَوْعَد باتِّباِعِهُم الشَّ

ِفي  )اأيضاً  التكوين 6:15.  د 3:4 آمن . . . إيمانه. من كتاب 

العدد 9(
كتاب  انظر  َوَنسِله.  إلبراِهيَم  الَمقُطوُع  الَوعُد  ه 13:4 

التكوين 7:15.
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ِريَعَة َتاأتي بَِغَضَب  أنَّ الشَّ َمعَنًى، َوصاَر الَوعُد باِطلاً. 15لِ�
اهلِل بَِسَبِب ِعصياِن النّاِس. َفَحيُث ل� تُوَجُد َشِريَعٌة، ل� 

ُيوَجُد اأيضاً َكسٌر لَها.
يماِن، لَِيكوَن  16َولَِهذا َفاإنَّ نَواَل الَوعِد ُهَو نَِتيَجٌة لِلاإ

اإبراِهيَم.  اأول�ِد  لُِكلِّ  َمْضموناً  َوَيبَقى  بِالنِّعَمِة،  الَوعُد 
ِريَعَة، َبْل اأيضاً لِلَِّذيَن ُيؤِمُنوَن  وا الشَّ لَيَس َفَقْط لَِلذيَن َتَلقَّ
َيُقوُل  17َفَكما  َجِميعاً.  لَنا  اأٌب  َفُهَو  اإبراهيَم،  يماِن  َكاإ
الِكتاُب: »َجَعْلُتَك اأباً لُِشُعوٍب َكِثيَرٍة.« أ َفُهَو اأُبونا اأماَم 
ُث  اهلِل الَِّذي اآَمَن بِِه، اهلِل الَّذي ُيحِيي الَموَتى، َوَيَتَحدَّ

َعْن اأشياَء َغيِر َموُجوَدٍة َبعُد، َوَكاأنَّها َموُجوَدٌة!
َقلِبِه َرجاٌء ُمخالٌِف لُِكلِّ  اإبراِهيُم َوِفي  اآَمَن  18لََقْد 

َكما  َكِثْيَرٍة  لُِشُعوٍب  اأباً  اأصَبَح  َوَهَكذا   . َبَشِريٍّ َمنِطٍق 
َيُقوُل الِكتاُب: »َسَيُكوُن نَسلَُك َكِثيراً ِجّداً.« ب 19َولَْم 
َيضُعْف اإيمانُُه، َمَع اأنَُّه كاَن َيعَلُم اأنَّ َجَسَدُه َقريٌب ِمَن 
اأنَّ  َيعَلُم  عاٍم – وكاَن  ِمَئِة  نَحَو  كاَن  الَموِت – َفُعمُرُه 
َرحَم ساَرة َزوَجُتُه َميٌِّت اأيضاً. 20َفما َشكَّ بَِوعِد اهلِل اأْو 
َد اهلَل.  ًة، َفَمجَّ يماِن، َبِل اْزداَد اإيمانُُه قُوَّ َتَخلَّى َعِن ال�إ
21كاَن َعَلى َيِقيٍن ِمْن اأنَّ اهلَل قاِدٌر َعَلى اأْن َيِفَي بِما َوَعَد 

بِِه. 22لَِهذا »اعَتَبَرُه اهلُل باّراً بَِسَبِب اإيمانِِه.« ج 23َولَْم 
ُيكَتْب َهذا ِمْن اأجِلِه َفَقْط، 24َبْل ِمْن اأجِلنا نَحُن اأيضاً 
نُؤِمُن  الَِّذيَن  نَحُن  لَنا،  بِّراً  اإيمانَنا  اهلُل  َيحُسُب  الَِّذيَن 
َقْد  ال�أمواِت. 25َوُهَو  َبيِن  ِمْن  َيُسوَع  َربَّنا  اأقاَم  بِالَِّذي 
ُسلَِّم لِلَموِت َواُأِقيَم ِمَن الَموِت، ِمْن اأجِل ُغفراِن َخطايانا 

َوِمْن اأجِل َتبِريِرنا.

بِرير َنتاِئُج التَّ

يماِن، َفَقْد صاَر لَنا َسلاٌم 5  َفِبما اأنَّنا َقْد َتَبرَّرنا بِال�إ
لَنا  2َكما صاَر  الَمِسيِح.  َيُسوَع  بَِربِّنا  اهلِل  َمَع 
نَعيُش  الَِّتي  النِّعَمِة  َهِذِه  اإلَى  يماِن  بِال�إ ُخوِل  الدُّ امِتياُز 
َّنا نََتَوقَُّع الُمشاَرَكَة ِفي  أن آَن. َونَحُن ُمبَتِهُجوَن لِ� ِفيها ال�
َمجِد اهلِل. 3َولَيَس َهذا َفَقْط، َبْل اإنَّنا نَبَتِهُج َحتَّى ِفي 
بُر  يَق ُينِتُج َصبراً، 4َوالصَّ َّنا نَعِرُف اأنَّ الضِّ أن ِضيقاتِنا. لِ�

أ 17:4 جعلتك . . . كثيرة. من كتاب التكوين 5:17.

ب 18:4 سيكون . . . جّدًا. من كتاب التكوين 5:15.

ج 22:4 اعتبره . . . إيمانه. من كتاب التكوين 6:15.

لَْن  ُينِتُج َرجاًء. 5َوالرَّجاُء  الُبْرهاُن  َوَهذا  ِة.  الُقوَّ ُبْرهاُن 
بِالرُّوِح  قُلُوبِنا  َمَحبََّتُه ِفي  َقْد َسَكَب  اهلَل  أنَّ  لِ� َيخِذلَنا، 

الُقُدِس الَِّذي اُأعِطَي لَنا.
ماَت  اأنُفِسنا،  َتخِليِص  َعْن  عاِجِزيَن  كُنّا  6َفِحيَن 

الَمِسيُح ِفي الَوقِت الُمناِسِب ِمْن اأجِلنا نَحُن ال�أشراَر. 
َي اإنساٌن بَِحياتِِه َحتَّْى ِمْن اأجِل اإنساٍن  7َيصُعُب اأْن ُيَضحِّ

اُأ َوَيُموُت ِمْن اأجِل اإنساٍن صالٍِح.  صالِْح، َوُربَّما َيَتَجرَّ
8لَِكنَّ اهلَل اأظَهَر َمَحبََّتُه لَنا، اإْذ ماَت الَمِسيُح ِمْن اأًجِلنا 

َونَحُن َبعُد ِفي َخطايانا.
آَن  9َفِبما اأنَّنا َتَبرَّرنا بَِدِم َيُسوَع، نَُكوُن اأكَثَر َيِقيناً ال�

ْن كُنّا، َونَحُن اأعداٌء  بِاأنَّنا َسَننُجو ِمْن َغَضِب اهلِل. 10َفاإ
هلِل، َقْد َتصالَحنا َمَعُه بَِموِت ابِنِه، َفما اأعَظَم الَخلاَص 
آَن بَِحياِة ابِنِه، َونَحُن ُمصالَُحوَن!  الَِّذي َسَنَتَمتَُّع بِِه ال�
بِاهلِل، بَِربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح، الََّذي  11َبْل َونَبَتِهُج اأيضاً 

َحَصلنا َعَلى الُمصالََحِة ِمْن ِخلالِِه.

الموت بآَدُم َوالحياة ِبالمسيح
12لََقْد َدَخَلِت الَخِطيَُّة اإلَى العالَِم ِمْن ِخلاِل اإنساٍن 

الَموُت  َوَهَكذا ساَد  الَموُت.  َدَخَل  َوبِالَخِطيَِّة  واِحٍد، 
أنَّ الَجِميَع َقْد اأخَطاُأوا. 13كانَِت  َعَلى َجِميِع النّاِس، لِ�
ِريَعِة. لَِكنَّ الَخِطيََّة ل�  الَخِطيَُّة ِفي العالَِم َقبَل اإعلاِن الشَّ
تُحَسُب اإْن لَْم َتُكْن ُهناَك َشِريَعٌة. 14اإلّ� اأنَّ الَموَت َقْد 

ساَد َعَلى النّاِس ُمنُذ َزَمِن اآَدَم اإلَى َزَمِن ُموَسى.
ُيخِطُئوا  لَْم  الَِّذيَن  َعَلى  َحتَّى  الَموُت  ساَد  َوَقْد 
َعَلى َطِريَقِة اآَدَم الَِّذي خالََف َوِصيََّة اهلَل. َواآَدُم ُصوَرٌة 
آتِي. 15َولَِكنَّ َعِطيََّة اهلِل الَمّجانِيََّة لَْم َتُكْن  لِلَمِسيِح ال�
َُّه اإْن ماَت َجِميُع النّاِس بَِسَبِب َخِطيَِّة  أن َكَخِطيَِّة اآَدَم. لِ�
َوالَعِطيَُّة  اهلِل،  نِعَمُة  َتِفيَض  اأْن  أولَى  َفال� الواِحِد،  َذلَِك 
الَِّتي جاَءْت َعَلى َجِميِع النّاِس بِِنعَمِة الواِحِد َيُسوَع. 
نساِن  16َفَنِتيَجُة َعِطيَِّة اهلِل لَيَسْت َكَنِتيَجِة َخِطيَِّة َذلَِك ال�إ

َبعَد  يُنونَِة  الدَّ اإلَى  ي  الُمَؤدِّ الُحكُم  َفَقْد جاَء  الواِحِد. 
َفجاَءْت  الِبرِّ  اإلَى  َيُة  الُمَؤدِّ الَعِطيَُّة  اأّما  واِحَدٍة.  َخِطيٍَّة 
َعَلى  َمَلَك  َقْد  الَموَت  اأنَّ  17َفِبما  َكِثيَرٍة.  َخطايا  َبعَد 
النّاِس ِمْن ِخلاِل َذلَِك الواِحِد: اآَدَم، َوبَِسَبِب َمعِصَيِتِه 
النِّعَمِة  بَِفيِض  َيَتَمتَُّعوَن  الَِّذيَن  اأنَّ  أولَى  َفال� الواِحَدِة، 
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ِخلاِل  ِمْن  أَبِديَِّة  ال� الَحياِة  ِفي  َسَيملُكوَن  الِبرِّ  َوَعِطيَِّة 
الواِحِد: َيُسوَع الَمِسيِح.

يُنونَُة َعَلى َجِميِع النّاِس بَِمعِصَيٍة  18لََقْد جاَءِت الدَّ

أَبِديَِّة  ي اإلَى الَحياِة ال� واِحَدٍة. َوَكَذلَِك جاَء الِبرُّ الُمَؤدِّ
لَِجِميِع النّاِس بَِعَمٍل بارٍّ واِحٍد. 19َفَكما صاَر الَكِثيُروَن 
ُخطاًة بَِمعِصَيِة اإنساٍن واِحٍد، َسُيجَعُل الَكِثيُروَن اأبراراً 
ِريَعُة َفَقْد جاَءْت لَِكي َيزداَد  بِطاَعِة الواِحِد. 20َواأّما الشَّ
ِريَعِة! لَِكْن َحيُث َتزداُد الَخِطيَُّة، َتزداُد  التََّعدِّي َعَلى الشَّ
ِخلاِل  ِمْن  الَخِطيَُّة  َمَلَكِت  21َفَكما  اأكَثَر.  اهلِل  نِعَمُة 
بَِتبريِرنا،  َتملَُك  لَِكي  نِعَمَتُه  اهلُل  َم  َقدَّ َكَذلَِك  الَموِت، 

أَبِديَِّة بَِيُسوَع الَمِسيِح َربِّنا. َي اإلَى الَحياِة ال� َفُتَؤدِّ

 ِفي الَمِسيح ِة، َحيٌّ سَبِة ِللَخِطيَّ ٌت ِبالنِّ َميِّ

َتزداَد 6  لَِكي  الَخِطيَِّة  ِفي  اأنَبَقى  نَُقوُل؟  َفماذا 
نِعَمُة اهلِل؟ 2بِالطَّبِع ل�! نَحُن الَِّذيَن ُمتنا بِالنِّسَبِة 
ل�  اأنَُّكْم  3اأْم  ِفيها؟  الَعيَش  نُواِصُل  َكيَف  لِلَخِطيَِّة، 
بِالَمِسيِح  ُمتَِّحديَن  دنا  َتَعمَّ الَِّذيَن  نَحُن  اأنَّنا  َتعَلُموَن 
دنا لَِنشَتِرَك َمَعُه ِفي َموتِِه؟ 4َفَقْد ُدِفنّا َمَعُه  َيُسوَع، َقْد َتَعمَّ
ِمْن ِخلاِل َمعُموِديَِّتنا لَِنشَتِرَك َمَعُه ِفي َموتِِه، َحتَّى َكما 
الَمِجيَدِة،  ال�آِب  ِة  بُِقوَّ أمواِت  ال� َبيِن  ِمْن  الَمِسيُح  اُأِقيَم 

نَسلُُك نَحُن اأيضاً ِفي َحياٍة َجِديَدٍة.
َموَتُه،  ُيشِبُه  َموٍت  ِفي  َمَعُه  اتََّحْدنا  اأنَّنا  5َفِبما 

َفَسَنتَِّحُد َمَعُه اأيضاً ِفي ِقياَمٍة تُشِبُه ِقياَمَتُه. 6َونَحُن نَعَلُم 
اأنَّ ذاَتنا الَعِتيَقَة َقْد ُصِلَبْت َمَع الَمِسيِح لَِكي ل� نَخَضَع 
أنَّ  أثِيَمِة، َفلا نَُعوَد َعِبيداً لِلَخِطيَِّة. 7لِ� ِفيما َبْعُد لَِذواتِنا ال�

ِة الَخِطيَِّة. ُر ِمْن قُوَّ الَِّذي َيُموُت، َيَتَحرَّ
نَّنا نُؤِمُن بِاأنَّنا َسَنحيا  8َوبِما اأنَّنا ُمتنا َمَع الَمِسيِح، َفاإ

اُأِقيَم ِمْن  َمَعُه. 9َفَنحُن نَعِرُف اأنَّ الَمِسيَح الَِّذي  اأيضاً 
َبيِن ال�أمواِت، ل� َيُموُت ثانَِيًة، َولَْن َيُسوَد َعَليِه الَموُت 
لَِكي  كاَن  الَمِسيُح،  اخَتَبَرُه  الَِّذي  10َفالَموُت  ثانَِيًة. 
َيهِزَم الَخِطيََّة َمرًَّة واِحَدًة نِهائِيًَّة. اأّما الَحياُة الَِّتي َيحياها، 
بِالنِّسَبِة  اأمواتاً  اأنُفَسُكْم  اأنُتْم  11َفاعَتِبُروا  هلِل.  َفَيحياها 
لِلَخِطيَِّة، َولَِكْن اأحياًء بِالنِّسَبِة هلِل ِفي الَمِسيِح َيُسوَع.

َتَتَحكََّم  بِاأْن  لِلَخِطيَِّة  َتسَمُحوا  اأْن  َينَبِغي  ل�  12اإذاً 

يَرِة.  رِّ بِاأجساِمُكُم الفانَِيِة، َفَتجَعَلُكْم تُِطيُعوَن َرَغباتِها الشِّ

ُموا اأعضاَء اأجساِمُكْم لِلَخِطيَِّة َكاأَدواٍت ِفي  13َول� تَُقدِّ

َيِليُق بَِمْن نالُوا  اأنُفَسُكْم َكما  ُموا  ثِم، َبْل َقدِّ ِخدَمِة ال�إ
ُموا  َوَقدِّ ال�أمواِت.  َبيِن  ِمْن  َواُأِقيُموا  َموتِِهْم  َبعَد  َحياًة 
اأعضاَء اأجساِمُكْم هلِل َكاأَدواٍت لِلِبرِّ، َوِفي ِخدَمِة الِبرِّ. 
14َولَْن َتُسوَد الَخِطيَُّة َعَليُكْم، لِ�أنَُّكْم ل� َتحَيوَن َتحَت 

ِريَعِة، َبْل َتحَت نِعَمِة اهلِل. الشَّ

َعِبيٌد ِللِبّر
َّنا ل� نَحيا  أن 15َفماذا نَفَعُل؟ اأَيجوُز لَنا اأْن نُخِطَئ لِ�

ِريَعِة، َبْل َتحَت نِعَمِة اهلِل؟ بِالطَّبِع ل�! 16األ�  َتحَت الشَّ
َتَصرُِّف  َتحَت  اأنُفَسُكْم  َتَضُعوَن  ِحيَن  اأنَُّكْم  َتعِرفُوَن 
نَُّكْم َتُكونُوَن َعِبيداً لَِمْن تُِطيُعوَن؟  َشخٍص لُِتِطيُعوُه، َفاإ
ي اإلَى الَموِت، َوالُعُبوِديَُّة لِطاَعِة  َفالُعُبوِديَُّة لِلَخِطيَِّة تَُؤدِّ
اهلِل تَُؤدِّي اإلَى الِبرِّ. 17لَِكْن ُشكراً هلِل لِ�أنَُّكْم، ُرغَم اأنَُّكْم 
التَّعِليَم  الَقلِب  كُلِّ  ِمْن  اأَطعُتْم  لِلَخِطيَِّة،  َعِبيداً  كُنُتْم 
الَِّذي ُسلَِّم اإلَيُكْم. 18َفَتَحرَّرتُْم ِمَن الَخِطيَِّة، َواأصَبحُتْم 

. َعِبيداً لِلِبرِّ
19اأنا اأسَتخِدُم َتشبيهاٍت َبَشريًَّة بَِسَبِب َضعِفُكْم. 

لِلنَّجاَسِة  اأجساِمُكْم  اأعضاَء  َمَضى  ِفيما  مُتْم  َقدَّ لََقْد 
آَن  ثُم ُهَو الثََّمُر. َفال� ثِم، َفُكنُتْم َعِبيداً لَها. َوكاَن ال�إ َوال�إ
موا اأعضاَء اأجساِمُكْم لَِحياِة الِبرِّ، لَِتُكونُوا  َينَبغْي اأْن تَُقدِّ

َعِبيداً لِلِبرِّ، َوَتُكوَن الَقداَسُة ِهَي الثََّمُر.
20َفِحيَن كُنُتْم َعِبيداً لِلَخِطيَِّة، كُنُتْم َغيَر خاِضِعيَن 

كاَن  اآنَذاَك؟  لَُكْم  كاَن  الثََّمِر  ِمَن  نَوٍع  21َفاأيُّ  لِلِبرِّ. 
آَن، َونَتيَجُتُه النِّهائِيَُّة ِهَي الَموُت.  َثَمراً َتْخَجلوَن ِمْنُه ال�
َعِبيداً  َوِصرتُْم  الَخِطيَِّة  ِمَن  رتُْم  َتَحرَّ َوَقْد  آَن  ال� 22اأّما 

أَبِديَُّة.  هلِل، َفَلُكْم َثَمُر الَقداَسِة، َوالَنتيَجُة ِهَي الَحياُة ال�
الَموُت،  ُهَو  الَخِطيَِّة  ُمقابَِل  ُيدَفُع  الَِّذي  ال�أجَر  أنَّ  23لِ�

اأّما َعِطَيُة اهلِل الَمّجانِيَُّة، َفِهَي َحياٌة اأَبِديٌَّة ِفي الَمِسيِح 
َيُسوَع َربِّنا.

ة وِجيَّ ِمثاٌل ِمَن الَحياِة الزَّ

ريَعِة: األَْسُتْم 7  ْخَوَة العاِرِفيَن بِالشَّ َواأساألُُكْم اأنُتُم ال�إ
ِريَعِة ُسلطاناً َعَلى النّاِس ما داُموا  َتعَلُموَن اأنَّ لِلشَّ
بَِزوِجها ماداَم  َجَة  الُمَتَزوِّ الَمراأَة  ِريَعُة  الشَّ اأحياَء؟ 2َتربُِط 
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َشِريَعِة  ِمْن  ُر  َتَتَحرَّ نَّها  َفاإ َزوُجها،  ماَت  اإذا  لَِكْن  َحّياً. 
َزوِجها،  َحياِة  اأثناَء  اآَخَر  َرُجلاً  َجْت  َتَزوَّ الزَّواج. 3َواإْن 
ٌة  ُحرَّ نَّها  َفاإ َزوُجها،  اإذا ماَت  لَِكْن  زانَِيًة.  َتُكوُن  نَّها  َفاإ
َجْت اآَخَر.  واِج، َفلا َتُكوُن زانَِيًة اإذا َتَزوَّ ِمْن َشِريَعِة الزَّ
ِمَن  َفَتَحرَّرتُْم  اأيضاً،  اأنُتْم  ِمتُّْم  َقْد  خَوُة  ال�إ اأيُّها  4َهَكذا 

َتُكونُوا  اأْن  ُيمِكَنُكْم  لَِكي  الَمِسيِح،  بَِجَسِد  ِريَعِة  الشَّ
لَِكي  أمواِت  ال� َبيِن  ِمْن  اُأِقيَم  الَِّذي  لِذاَك  اأْي  آََخَر،  ل�
َحَسَب  نَِعيُش  كُنّا  5َفِعنَدما  هلِل.  صالِحاً  َثَمراً  نُنِتَج 
اأنَتَجتها  الَِّتي  آثَِمُة  ال� ُمُيولُنا  كانَْت  الَجَسِديَِّة،  َطِبيَعِتنا 
ِريَعُة َتعَمُل ِفي اأعضاِء اأجساِدنا، َفُننِتَج َثَمراً ُيَؤدِّي  الشَّ
ِريَعِة الَِّتي  آَن، َفَقْد َتَحرَّرنا ِمَن الشَّ اإلَى الَموت. 6اأّما ال�
كانَْت َتْسِجُننا. َوَذلَِك لَِكي نَخِدَم اهلَل َبَطريَقٍة َجِديَدٍة، 
ِهَي َطريَقُة الرُّوِح الُقُدِس، ل� الطَّريَقُة الَقِديَمُة الَمبنيَُّة 

ريَعِة. َعَلى َحرفيَِّة الشَّ

ة ُة َوالَخِطيَّ الَوِصيَّ
ِريَعَة َخِطيٌَّة؟ بِالطَّبِع ل�!  7َفماذا نَعني؟ اأنَعني اأنَّ الشَّ

ِريَعُة. ما كُنُت  َفاأنا لَْم اأعِرْف ما ِهَي الَخِطيَُّة لَول� الشَّ
ِريَعُة:  الشَّ َتُقِل  لَْم  لَْو  لِلَغيِر،  َخِطيََّة اشِتهاِء ما  أعِرَف  لِ�

»ل� َتْشَتِه ما لَِغيِرَك.« أ
8لَِكنَّ الَخِطيََّة اسَتَغلَِّت الَوِصيََّة، َوَجَعَلتِني اأشَتِهي 

َتٌة. 9َواأنا كُنُت  َميِّ ِريَعِة  كُلَّ َشيٍء. َفالَخِطيَُّة بُِدوِن الشَّ
الَوِصيَُّة  جاَءِت  ثُمَّ  ِريَعِة،  الشَّ بُِدوِن  َحّياً  َيوٍم  ذاَت 
الَوِصيََّة  نَّ  َفاإ َوَهَكذا  اأنا!  10َوِمتُّ  الَخِطيَُّة،  َفعاَشِت 
الَموِت.  اإلَى  ْت  اأدَّ نَفُسها  ِهَي  الَحياِة،  اإلَى  الهاِدَفَة 
َوبِِتلَك  َوَخَدَعتِني،  فُرَصَتها  الَخِطيَُّة  انَتَهَزِت  11َفَقِد 

َسٌة، َوالَوِصيَُّة  ِريَعُة اإذاً ُمَقدَّ الَوِصيَِّة اأيضاً َقَتَلْتِني. 12َفالشَّ
َسٌة َوعاِدلٌَة َوصالَِحٌة. 13َهْل َيعِني َهذا اأنَّ ما ُهَو  ُمَقدَّ
؟ بِالطَّبِع ل�! لَِكنَّ الَخِطيََّة  صالٌِح َقْد جاَء بِالَمْوِت اإليَّ
َفَظَهَرِت  بِالَمْوِت،  اإلَيَّ  لِتاأتَي  ُهَو صالٌِح  ما  اسَتَغلَّْت 
َظَهَرِت  لِلَوِصيَِّة،  َفِباسِتغلالِها  َحقيَقِتها.  َعَلى  الَخطَيُة 

الَخِطَيُة ِفي اأسَواأِ ُصَوِرها.

أ 7:7 ال . . . لغيرك. من كتاب الخروج 17:20، َوالتثنية 21:5.

ِصراُع اإلنسان
ِريَعَة ُروِحيٌَّة، اأّما اأنا َفَطبيَعتي  14َفَنحُن نَعَلُم اأنَّ الشَّ

لِلَخِطيَِّة.  أِعيَش خاِضعاً  لِ� َكَعبٍد،  ُمباٌع  َفاأنا  َجَسِديٌَّة. 
ِّي ل� اأفَعُل ما  أن 15َولَسُت اأعَلُم ما الَّذي َيْحُدُث لِْي، لِ�

ْن كُنُت ل�  اُأِريُدُه، َبْل اأفَعُل ال�أشياَء الَِّتي اُأبِغُضها! 16َفاإ
ِريَعَة َعَلى اأنَّها  نِّي اُأواِفُق الشَّ اُأِريُد اأْن اأفَعَل ما اأفَعلُُه، َفاإ
ُأُموَر ِفيما  صالَِحٌة. 17لَِكنِّي لَسُت اأنا َمْن َيفَعُل َهِذِه ال�
. 18نََعْم، اأنا اُأدِرُك اأنَّ ما  َبْعُد، َبِل الَخِطيَُّة الّساِكَنُة ِفيَّ
، اأْي ِفي َطبيَعتي الَجَسديَِّة.  ُهَو صالٌِح ل� َيسُكُن ِفيَّ
اأسَتطيُع!  ل�  لَِكنَّني  ُهَو صالٌِح،  ما  اأفَعَل  اأْن  اُأريُد  َفاأنا 
رَّ الَِّذي  19َفاأنا ل� اأفَعُل الّصالَِح الَِّذي اُأِريُدُه، َبْل اأفَعُل الشَّ

ُأُموَر الَِّتي ل� اُأِريُد ِفعَلها،  ل� اُأِريُدُه! 20َوبِما اأنِّي اأفَعُل ال�
نِّي لَسُت اأنا َمْن َيفَعلُها َبِل الَخِطيَُّة الَِّتي َتسُكُن ِفيَّ  َفاإ

ِهَي الَِّتي َتفَعلُها.
اُأريُد  ِعْنَدما  القاِعدَة:  َهِذِه  َتَعلَّْمُت  21َوَهَكذا، 

ِعنِدي!  دائِماً  رَّ  الشَّ اأنَّ  اأِجُد  صالِحاً،  َشيئاً  اأفَعَل  اأْن 
23لَِكنِّي  اهلِل،  بَِشِريَعِة  َكيانِي  اأعماِق  ِفي  اُأَسرُّ  22َفاأنا 

ُيحاِرُب  َوِهَو  ِجْسِمي،  ِفي  َيعَمُل  اآَخَر  قانوناً ب  اأَرى 
الَمبَداأ الَِّذي َيُسوُد ِفي َعقِلي، َوَيجَعلُِني اأِسيراً لقانوِن 
اأتَعَسِني ِمْن  الَخِطيَِّة الَّذي َيعَمُل ِفي ِجْسِمي. 24َفما 
اإنساٍن! َمْن َسُينِقُذنِي ِمْن َهذا الِجْسِم الخاِضِع لِلَموِت؟ 
نِّي اأنا  كُر هلِل ِفي َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح! َوَهَكذا َفاإ 25الشُّ

نَفِسي َعبٌد لَِشِريَعِة اهلِل بَِعقِلي، َوَعبٌد لَِمبَداأِ الَخِطيَِّة ِفي 
َطبيَعتي الَجَسديَِّة.

وح الحياُة ِفي الرُّ

الَمِسيِح 8  ِفي  ُهْم  َمْن  َعَلى  آَن  ال� َديُنونََة  ل�  اإذاً 
َرتَك ج  َحرَّ َيُسوَع،  الَمِسيِح  2َفِفي  َيُسوَع. 
تَُؤدِّي  الَِّتي  الَخِطيَِّة  َشِريَعِة  ِمْن  الُمحِيي  الرُّوِح  َشريَعُة 
ِريَعُة َعْن  َق اهلُل ما َعِجَزِت الشَّ اإلَى الَموِت. 3َفَقْد َحقَّ
ِريَعَة  الَجَسِديََّة َجَعَلِت الشَّ الطَِّبيَعَة  اإنَّ  َتحِقيِقِه. َحْيُث 

ب 23:7 قانونًا. حرفيا »شريعة.«

ج 2:8 حّررتك. اأْو حّررتني.
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َكَجَسِدنا،  َجَسٍد  ِفي  ابَنُه  اهلُل  اأرَسَل  َوَهَكذا  عاِجَزًة. 
اهلُل  َواأداَن  َخِطيٍَّة،  َذبِيَحَة  َفكاَن  ُيخِطْئ.  لَْم  اأنَُّه  اإلّ� 
َمطالُِب  ُق  َتَتَحقَّ 4َهَكذا   ! َبَشِريٍّ َجَسٍد  ِفي  الَخِطيََّة 
ِريَعِة العاِدلَُة ِفينا نَحُن الَِّذيَن نَسلُُك َحَسَب الرُّوِح،  الشَّ

ل� َحَسَب َطِبيَعِتنا الَجَسِديَِّة.
5َفالَِّذيَن َيِعيُشوَن َحَسَب َطِبيَعِتِهُم الَبَشِريَِّة، َتَتَركَُّز 

اأفكاُرُهْم َعَلى َرَغباِت تِلَك الطَِّبيَعِة. اأّما الَِّذيَن َيحَيوَن 
َحَسَب الرُّوِح الُقُدِس، َفَتَتَركَُّز اأفكاُرُهْم َعَلى ما َيرَغُب 
الرُّوُح ِفيِه. 6َفالتَّفِكيُر الخاِضُع لِلطَِّبيَعِة الَجَسِديَِّة ُينِتُج 
َموتاً، اأّما التَّفِكيُر الخاِضُع لِلرُّوِح َفُينِتُج َحياًة َوَسلاماً. 
َُّه  أن لِ� هلِل،  ُمعاٍد  الَجَسِديَِّة  لِلطَِّبيَعِة  الخاِضُع  7َفالتَّفِكيُر 

َيخَضَع!  اأْن  ُيمِكُنُه  َول�  َبْل  اهلِل،  لَِشِريَعِة  َيخَضُع  ل� 
ُأولَِئَك الَِّذيَن َيِعيُشوَن َحَسَب َطِبيَعِتِهُم  8َكما ل� ُيمِكُن لِ�

َفَلسُتْم خاِضِعيَن  اأنُتْم  9اأّما  اهلَل.  ُيرُضوا  اأْن  الَجَسديَِّة 
لِلطَِّبيَعِة الَجَسِديَِّة، َبْل لِلرُّوِح، اإْن كاَن ُروُح اهلِل ساِكناً 
ِفيُكْم. لَِكْن اإْن كاَن اأَحٌد لَيَس فيِه ُروُح الَمسيِح، َفهَو 

ل� َينَتمي لِلَمسيِح.
اإْن  لَِكْن  الَخِطيَِّة،  بَِسَبِب  َتٌة  َميِّ اأجساَدكُْم  10اإنَّ 

َقْد  ل�أنَُّكْم  لَُكْم،  َحياٌة  َفالرُّوُح  ِفيُكْم،  الَمسيُح  كاَن 
ِمْن  الَمسيَح  اأقاَم  الَِّذي  ُروُح  كاَن  11َواإْن  رتُْم.  َتَبرَّ
َبيِن  ِمْن  اأقاَمُه  الَِّذي  َفاإنَّ  فيُكْم،  ال�أمواِت ساِكناً  َبيِن 
أجساِمُكُم الفانَِيِة بُِروِحِه  أمواِت َسُيعِطي اأيضاً َحياًة لِ� ال�

الّساِكِن ِفيُكْم.
نَحَو  خَوُة،  ال�إ اأيُّها  ُملَتِزُموَن،  لَْسنا  نَّنا  َفاإ 12لَِذلَِك 

َطِبيَعِتنا الَجَسديَِّة لَِنِعيَش َحَسَبها. 13لِ�أنَُّكْم اإْن ِعشُتْم 
َحَسَب َطِبيَعِتُكُم الَجَسديَِّة، َفَسَتُموتُوَن. لَِكْن اإذا اأَمتُّْم 

اأعماَل تِلَك الطَِّبيَعِة بِالرُّوِح، َفَسَتحَيوَن.
اهلِل.  اأبناُء  ُهْم  اهلِل  ُروِح  ِقياَدَة  َيتَبُعوَن  14َفالَِّذيَن 

أنَّ الرُّوَح الَِّذي اأَخذتُُموُه، ل� َيجَعلُُكْم َعِبيداً لَِتُعوُدوا  15لِ�

اإلَى الَخوِف َبْل َيجَعلُُكْم اأبناًء هلِل. َونَحُن نَصُرُخ بِالرُّوِح 
ُمناِديَن ال�آَب: »يا بابا!« أ 16َوالرُّوُح نَفُسُه َيشَهُد َمَع 
نَّنا َوَرَثُتُه  اأرواِحنا اأنَّنا اأبناُء اهلِل. 17َوبِما اأنَّنا اأبناُء اهلِل، َفاإ

أ 15:8 يا بابا. حرفيا »اأبا اأو اآبا.« وهي كلمة اآرامية يستخدمها 

ال�أطفال لمناداة اآبائهم.

ْن كُنّا  رِث َمَع الَمِسيِح. َفاإ اأيضاً، َونَحُن ُشَركاُء ِفي ال�إ
ألََم، َفَسُنشاِركُُه الَمجَد اأيضاً. نُشاِركُُه ال�

َمْجُد الُمسَتقَبل
18َفاأنا اأعَتِبُر اآل�َمنا ِفي َهِذِه الَحياِة ل� َشيَء بِالِقياِس 

نَّ  19َفاإ لَنا.  اهلُل  َسَيكِشُفُه  الَِّذي  الُمسَتقَبِل  َمجِد  َمَع 
العالََم الَمخلُوَق َينَتِظُر باشِتياٍق َذلَِك الَوقَت الَِّذي ِفيِه 
َسُيعِلُن اهلُل اأبناَءُه. 20َفَقْد اُأخِضَع َهذا العالَُم الَمخلُوُق 
اهلِل  بَِمِشيَئِة  َبْل  باخِتياِرِه،  ل�  ِقيَمَتُه!  فيها  َفَقَد  لِحالٍَة 
َر َهذا العالَُم  نَفِسِه. لَِكْن ُهناَك َرجاٌء، 21َوُهَو اأْن َيَتَحرَّ
يَِّة  بِالُحرِّ َوَيَتَمتََّع  لِلَفساِد،  ُعُبوِديَِّتِه  ِمْن  اأيضاً  الَمخلُوُق 

أبناِء اهلِل. الَمِجيَدِة الَّتْي لِ�
العالَُم  َيِئنُّ  الَيوِم،  َهذا  َحتَّى  اأنَُّه  نَعَلُم  22َونَحُن 

23َولَيَس  الِول�َدِة.  اآل�ِم  ِفي  كامَراأٍة  َمعاً  كُلُُّه  الَمخلُوُق 
العالَُم الَمخلُوُق َوحَدُه، َبْل نَحُن اأيضاً نَِئنُّ ِفي اأعماِقنا، 
ِل َحصاِد َبَركاِت  نَحُن الَِّذيَن اأَخذنا الرُّوَح الُقُدَس َكاأوَّ
بَِشكٍل  اهلُل  َيَتَبنّانا  اأْن  بَِشوٍق  نَنَتِظُر  اأيضاً  َونَحُن  اهلِل. 
َولَِهذا  َخلُْصنا،  24لََقْد  اأجساَمنا.  ُر  ُيَحرِّ ِحيَن  كاِمٍل، 
َفاإنَّ قُلُوَبنا َمملُوَءٌة بَِهذا الرَّجاِء. َولَْو اأمَكَننا اأْن نََرى ما 
أَحٍد اأْن  نَرُجوُه، َفاإنَّ الَرجاَء ل� َيعوُد َرجاًء. َفلا ُيمِكُن ل�
َيرُجَو ما َيمِلَكُه بِالِفعِل. 25َولَِكْن بِما اأنَّنا نَرُجو ما ل� 

ُق اإلَيِه بَِصْبٍر. نَّنا نََتَشوَّ نَمِلُكُه، َفاإ
َضعِفنا،  ِفي  اأيضاً  الُقُدُس  الرُّوُح  ُيِعيُننا  26َكَذلَِك 

َفَنحُن ل� نَعِرُف َكيَف نَُصلِّي َكما َينَبِغي، لَِكنَّ الرُّوَح 
بِالَكلاِم.  َعنها  ُيَعبَُّر  ل�  بِاأنّاٍت  اأجِلنا  ِمْن  ُيَصلِّي  نَفَسُه 
27َواهلُل الَِّذي َيْفَحُص الُقلُوَب َيعِرُف ما َيُقولُُه الرُّوُح، 

بِما  ِسيَن  الُمَقدَّ الُمؤِمنيَن  اأجِل  ِمْن  ُيَصلِّي  الرُّوَح  أنَّ  لِ�
كُلَّ  َيجَعُل  اهلَل  اأنَّ  نَعَلُم  28َونَحُن  اهلِل.  اإراَدَة  ُيواِفُق 
يَن  الَمدُعوِّ ُيِحبُّونَُه،  الَِّذيَن  لَِخيِر  َمعاً  َتعَمُل  ال�أشياِء 
لَُه  َسُهْم  َوَقدَّ ُمسَبقاً،  اهلُل  29اختاَرُهُم  اإراَدتِِه.  َحَسَب 
ابُنُه  لَِيُكوَن  َوَذلَِك  ابِنِه،  ُصوَرِة  َعَلى  لَِيُكونُوا  ُمسَبقا، 
َسُهْم،  بِْكراً ب َبيَن اإْخَوٍة َكِثيِريَن. 30ثُمَّ َدعا الَِّذيَن َقدَّ

َرُهْم. َد الَِّذيَن َبرَّ َر الَِّذيَن َدعاُهْم، ثُمَّ َمجَّ ثُمَّ َبرَّ

ب 29:8 بكرًا. اأي متقّدماً.
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ُة اهلِل ِفي الَمِسيِح َيُسوع َمَحبَّ
31َفماذا نَُقوُل ِفي ُضوِء َهذا كُلِِّه؟ اإْن كاَن اهلُل اإلَى 

نا؟ 32َواإْن كاَن اهلُل لَْم َيمَنْع  جانِِبنا، َفَمْن َيْصُمُد ِضدَّ
َعنّا ابَنُه الَوِحيَد، َبْل اأسَلَمُه لِلَموِت ِمْن اأجِلنا َجِميعاً، 
33َمِن  َمَعُه؟  َشيٍء  كُلَّ  عطائِنا  ل�إ ُمسَتِعّداً  َيُكوُن  اأَفلا 
ُهَو  َفاهلُل  اهلُل؟  اختاَرُهُم  الَِّذيَن  َعَلْى  َسَيْشَتكي  الَِّذي 
ئُُهْم. 34َوَمِن الَِّذي َسُيِديُنُهْم؟ َفالَمِسيُح َيُسوَع  الَِّذي ُيَبرِّ
ُهَو الَِّذي ماَت َوقاَم، َوُهَو اأيضاً الَِّذي َيجِلُس َعْن َيِميِن 
َمَحبَِّة  َعْن  َيفِصَلنا  اأْن  َيقِدُر  35َفَمْن  َعنّا.  ُيحاِمي  اهلِل 
الَمَشّقاُت،  اأِم  يقاُت،  الضِّ َذلَِك  َعَلى  اأَتقِدُر  الَمِسيِح؟ 
اأْم ال�ضِطهاداُت، اأِم الُجوُع، اأِم الُعرُي، اأِم ال�أخطاُر، 

يِف؟ 36َفَكما َيُقوُل الِكتاُب: اأِم الَموُت بِالسَّ

  » اإنَّنا ِمْن اأجِلَك نُواِجُه َخَطَر الَموِت
   َطواَل النَّهاِر.

بِح.«     َونَحُن َمحُسوُبوَن َكَغَنٍم لِلذَّ
المزمور 22:44  

دائِِد، ُمنَتِصُروَن انِتصاراً  37َغيَر اأنَّنا ِفي كُلِّ َهِذِه الشَّ

َمِجيداً ِجّداً ِمْن ِخلاِل ذاَك الَِّذي اأَحبَّنا. 38َفاأنا ُمقَتِنٌع 
بِاأنَُّه ما ِمْن َشيٍء َيقِدُر اأْن َيفِصَلنا َعْن َمَحبَِّة اهلِل الَِّتي 
َول�  َحياَة،  َول�  َموَت  َفلا  َربِّنا.  َيُسوَع  الَمِسيِح  ِفي 
الحاِضِر،  ِفي  َشيَء  َول�  ُمَتَسلَِّطًة،  اأرواَح  َول�  َملائَِكَة 
َول� َشيَء ِفي الُمسَتقَبِل، َول� قَُوًى ُروِحيًَّة، 39َول� َشيَء 
اآَخَر  َشيٍء  اأيَّ  َول�  َتحَتنا،  ِمّما  َشيَء  َول�  َفوَقنا،  ِمّما 
اأْن َيفِصَلنا َعْن َمَحبَِّة اهلِل الَِّتي لَنا ِفي  َمخلُوٍق ُيمِكُن 

الَمِسيِح َيُسوَع َربِّنا.

َبُنو إسرائيل

اأكِذُب. 9  َول�  بِالَمِسيِح،  ُمؤِمناً  دَق  الصِّ اأقُوُل 
َكلاِمي.  َعَلى  الُقُدِس  بِالرُّوِح  َيشَهُد  َوَضِميِرَي 
اأَتَمنَّى  3اأكاُد  ُمَتواِصٌل.  َواألٌَم  َعِظيٌم  ُحزٌن  َقلِبي  2َفِفي 

الَمِسيِح،  َعِن  َوَمفُصول�ً  لَعَنٍة  َتحَت  اأنا  كُنُت  اأنِّي  لَْو 
النََّسِب  َحَسَب  َواأَخواتِي  اإْخَوتِي  ُيِفيُد  َهذا  كاَن  اإْن 
. 4اإنَُّهْم ِمْن َبِني اإسرائِيَل ِمثِلي، َولَُهُم امِتيازاٌت  الَبَشِريِّ

َكِثيرٌة. َفَقْد َتَبنّاُهُم اهلُل، َوَقْد َراَأْوا َمجَد اهلِل، َواأعطاُهُم 
ال�جِتماِع  َخيَمِة  ِفي  َوالِعباَدَة  ِريَعَة  َوالشَّ الُعُهوَد  اهلُل 
الَمِسيُح  اإلَْيِهُم  َوَينَتِسُب  آباِء،  ال� نَسُل  5ُهْم  َوالُوُعوَد. 
. َوُهَو اهلُل الكائُِن َعَلى الَجِميِع.  َحَسَب النََّسِب الَبَشِريِّ

أَبِد! اآِمين. لَِيَتباَرْك اإلَى ال�
الُوُعوِد  َعَلى  ُيحاِفْظ  لَْم  اهلَل  اأنَّ  اأقِصُد  ل�  6لَِكنِّي 

الَِّتي َقَطَعها لَُهْم. لَِكْن لَيَس كُلُّ الَِّذيَن ِمْن َبِني اإسرائِيَل 
ل�  اإبراِهيَم،  نَسِل  ِمْن  َحّقاً. 7َوَكْونُُهْم  اهلِل  ُهْم َشعُب 
براِهيَم:  َيعِني اأنَُّهْم كُلُُّهْم اأبناُؤُه. لَِكْن َكما قاَل اهلُل ل�إ
»َسَيُكوُن لََك نَسٌل بِواِسَطِة اإْسحاَق.« أ 8َوَهذا َيعِني اأنَّ 
أبناَء الَمولُوِديَن بِالطَِّريَقِة الطَِّبيِعيَِّة،  اأبناَء اهلِل، لَيَس ُهُم ال�
أبناَء الُمرَتِبِطيَن بَِوعِد اهلِل. 9َوَقْد كاَن الَوعُد َكما  َبِل ال�
لِساَرَة  َوَسَيُكوُن  َساأُعوُد،  الَوقِت  َهذا  ِمثِل  َيِلي: »ِفي 

َولٌَد.« ب
َحَبَلْت ِمْن َرُجٍل  10َوُهناَك ِمثاٌل اآَخُر: ِرفَقُة اأيضاً 

التَّواأماِن  َولَداها  َيُكْن  اأُبونا اسَحُق. 11َولَْم  ُهَو  واِحٍد، 
َقْد ُولِدا َبعُد، َولَْم َيُكونا َقْد َعِملا َبعُد َعَملاً صالِحاً 
ُق  اأْو َسيِّئاً. َفاأراَد اهلُل اأْن ُيؤكَِّد َعَلى َمشيَئِتِه الَّتي َتَتَحقَّ

باخِتياِر اأَحِدِهما.
نساِن، َبْل  12َفَليَست َمشيَئُتُه َمبِنيًَّة َعَلى اأعماِل ال�إ

نساَن. َولَِهذا قاَل اهلُل لِِرفَقَة:  َعَلى اهلِل الَِّذي َيدُعو ال�إ
قاَل  13لَِذلَِك  اأصَغَرُهما.« ج  َسَيخِدُم  »اأكَبَرُهما  اإنَّ 

ْلُت َيعُقوَب َعَلى ِعيُسو.« د الِكتاُب: »َفضَّ
عاِدٍل؟  َغيَر  اهلُل  َيُكوَن  اأْن  اأُيعَقُل  نَُقوُل؟  14َفماذا 

اأشاُء،  َمْن  لُِموَسى: »َساأرَحُم  قاَل  َفَقْد  ل�!  15بِالَطبِع 

َعَلى  أمُر  ال� َيعَتِمُد  اأشاُء.« ه 16َفلا  َمْن  َعَلى  َوساُأشِفُق 
نساِن اأْو ُجُهوِدِه، َبْل َعَلى اهلِل الرَِّحيِم. 17َفِفي  َرغَبِة ال�إ
لَِهذا  َمِلكاً  اأَقمُتَك  »لََقْد  لِِفرَعوَن:  اهلُل  قاَل  الِكتاِب، 
تِي ِفيَك، َولَِكي اأْجَعَل اْسِمي  الَغَرِض بِذاتِِه: اأْن اُأظِهَر قُوَّ

أ 7:9 لن ُيدعى . . . إسحق. من كتاب التكوين 12:21.

التكوين  كتاب  من  ولد.   . . . الوقت  في  ب 9:9 

.14 ،10:18
ج 12:9 إن أكبرهما . . . أصغرهما. من كتاب التكوين 23:25.

د 13:9 فّضلت . . . عيسو. من كتاب ملاخي 2:1–3.

ه 15:9 سأرحم . . . أشاء. من كتاب الخروج 19:33.
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أْرِض.« أ 18َفاهلُل َيرَحُم َمْن َيختاُر اأْن  َمْعُروفاً ِفي كُلِّ ال�
َي َقلَبُه. ي َمْن َيختاُر اأْن ُيَقسِّ َيرَحَمُه، َوُيَقسِّ

َمْن  َُّه  أن لِ� اهلُل،  َيلُوُمنا  لِي: »َفِلماذا  َتُقوُل  19َوُربَّما 

اأيُّها  اأنَت،  َمْن  20َبْل  َمِشيَئَتُه؟«  ُيقاِوَم  اأْن  َيسَتِطيُع 
نساُن الَمخلُوُق لَِكي َتحَتجَّ َعَلى اهلِل؟ اأَيساأُل الُفّخاُر  ال�إ
صانَِعُه ُمعَتِرضاً: »لِماذا َشكَّْلَتِني َهَكذا؟« 21األ� َيمِلُك 
الَخّزاُف ُسلَطًة َعَلى الطِّيِن لَِيجَعَل ِمْن كُتَلٍة واِحَدٍة ِمنُه 

اإناًء ُمَميَّزاً اأْو اإناًء عاِديّاً؟
22َوَهَكذا َمَع اهلِل. َفَقْد اأراَد اهلُل اأْن ُيظِهَر َغَضَبُه، 

آنَِيَة الَبَشِريََّة  تِِه، َفاْحَتَمَل بَِصبٍر َعِظيٍم ال� َوُيَعرَِّف النّاَس بُِقوَّ
الَهلاُك.  َمِصيُرها  َوالَِّتي  َغَضُبُه،  َعَليها  َسَينَصبُّ  الَِّتي 
الَمِجيَد َعَلى  اهلُل لَِكي ُيظِهَر ِغَنى َرحَمِتِه  23احَتَمَلها 

لَِتناَل  ها  اأَعدَّ اآنََيٌة  َوِهَي  َيرَحَمها.  اأْن  َقَصَد  َبَشِريٍَّة  اآنَِيٍة 
آنَِيُة الَبَشِريَُّة ِهَي نَحُن الَِّذيَن َدعانا،  الَمجَد. 24َهِذِه ال�
ل� ِمْن َبيِن الَيُهوِد َفَقْط، َبْل ِمْن َبيِن َغيِر الَيُهوِد اأيضاً. 

25َفَكما ُهَو َمكُتوٌب ِفي ِكتاِب النَِّبيِّ ُهوَشَع:

  » اُأولَِئَك الَِّذيَن لَْم َيُكونُوا ِمْن َشعِبي،
   َساأجَعلُُهْم َشعباً لِي.

   َوالَمراأُة الَِّتي لَْم َتُكْن َمحُبوَبًة،
هوشع 23:2    َساأدُعوها َمحُبوَبتي.«  

26َوَكَذلَِك . . .

  » ِفي الَمكاِن الَِّذي ِقيَل ِفيِه: ›لَسُتْم َشعِبي،‹
هوشع 10:1   »›.    َسُيدَعوَن ›اأبناَء اهلِل الَحيِّ

27َوَيصُرُخ اإَشْعياُء ِفيما َيَتَعلَُّق بَِبِني اإسرائِيَل َفَيقوُل:

  » َحتَّى لَْو كاَن َبُنو اإسرائِيَل بَِعَدِد ِرماِل الَبحِر،
   َفَلْن َيخلَُص ِمنُهْم اإلّ� َعَدٌد َقِليٌل.

أْرِض بُِسرَعٍة  ُذ ُحْكَمُه َعَلى ال� 28  َفالرَّبُّ َسُيَنفِّ  
اإَشْعياء 22:10–23 َوبَِحْسٍم!«  

أ 17:9 لقد أقمتك . . . األْرض. من كتاب الخروج 16:9.

29َكما َتَنبَّاأ اإَشْعياُء َوقاَل:

  » لَْو لَْم ُيبِق لَنا الرَّبُّ الَقِدْيُر نَسلاً،
   لَُكنّا ِمثَل َسُدوَم،

اإَشْعياء 9:1    َول�أصَبحنا ِمثَل َعُموَرَة.«  

30َفماذا َيعِني َذلَِك؟ َيعني اأنَّ َغيَر الَيُهوِد الَِّذيَن لَْم 

يماِن. 31اأّما  َيسُعوا اإلَى الِبرِّ، نالُوا الِبرَّ الَِّذي َياأْتِي بِال�إ
ِخلاِل  ِمْن  الِبرِّ  اإلَى  َيسُعوَن  كانُوا  الَِّذيَن  اإسرائِيَل  َبُنو 
لَْم  َُّهْم  أن لِ� 32لِماذا؟  َذلَِك!  ِفي  َينَجُحوا  َفَلْم  ِريَعِة،  الشَّ
َبْل َسُعوا  يماِن،  ال�إ الِبرِّ َعْن َطِريِق  اإلَى  َيُكونُوا َيسُعوَن 
َيُقوُل  33َفماذا  الَعَثَرِة.  بَِحَجِر  َفَتَعثَُّروا  بِاأعمالِِهْم،  اإلَيِه 

الِكتاُب:

  » ها اإنِّي اأَضُع ِفي ِصْهَيْوَن َحَجراً ُيعِثُر النّاَس،
   َوَصخَرًة تُْسِقُطُهْم.
   اأّما الَِّذي ُيؤِمُن بِِه،

   َفَلْن َيِخيَب لَُه َرجاٌء.«
 

اإَشْعياء 14:8، 16:28   

خَوُة، َكْم اأشتاُق َواُأَصلِّي اأْن َيناَل 10  اأيُّها ال�إ
َبُنو اإسرائِيَل الَخلاَص! 2َفاأنا اأشَهُد اأنَّ لَُهْم 
الَمعِرَفِة.  َعَلى  َمبِنيٍّ  َغيُر  َحماٌس  لَِكنَُّه  هلِل،  َحماساً 
َُّهْم لَْم َيعِرفُوا الِبرَّ الَِّذي ِمَن اهلِل، كانُوا ُيحاِولُوَن  3َفِلاأن

ِة، َفَلْم َيخَضُعوا لَِطِريَقِة اهلِل!  ُروا بَِطِريَقِتِهُم الخاصَّ اأْن َيَتَبرَّ
4َفِبالنِّسَبِة لُِكلِّ َمْن ُيؤِمُن، الَمِسيُح ُهَو َتحِقيُق َهَدِف 

ِريَعِة، اأِي الِبرِّ. الشَّ
َفَيُقوُل  ِريَعِة،  الشَّ ِمَن  َياأْتِي  الَِّذي  الِبرِّ  َعِن  5اأّما 

ُأُموَر َسَيحيا بِها.« ب 6اأّما  ُموَسى: »َمْن َيعَمُل َهِذِه ال�
يماِن، َفَيُقوُل: »ل� َتُقْل ِفي َقلِبَك:  َعِن الِبرِّ الَِّذي بِال�إ
اإلَى  الَمِسيَح  لُِينِزَل  اأْي  ماِء؟‹«  السَّ اإلَى  َسَيْصَعُد  ›َمْن 
أْرِض. 7»َول� َتُقْل: ›َمِن َسَينِزُل اإلَى الهاِوَيِة؟‹« اأْي  ال�
َُّه َيُقوُل اأيضاً:  أن لَِيْصَعَد الَمِسيَح ِمْن َبيِن ال�أمواِت. 8لِ�

ب 5:10 من يفعل . . . بها. من كتاب اللاويين 5:18.
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»الَكِلَمُة َقِريَبٌة ِمنَك. ِهَي َعَلى َشَفَتيَك َوِفي َقلِبَك.« أ 
اأعَلنَت  ُر بِها: 9اإْن  الَِّتي نَُبشِّ يماِن  َوَهِذِه ِهَي َكِلَمُة ال�إ
بَِشَفَتيَك، َواآَمنَت بَِقلِبَك، اأنَّ َيُسوَع َربٌّ َواأنَّ اهلَل اأقاَمُه 
نساُن  ِمْن َبيِن ال�أمواِت، َخلُْصَت. 10َفِبالَقلِب، ُيؤِمُن ال�إ
الَخلاَص.  لَِيناَل  اإيمانَُه  ُيعِلُن  َفَتيِن،  َوبِالشَّ الِبرَّ.  لَِيناَل 
لَُه  َيِخيُب  ل�  بِِه  ُيؤِمُن  »الَِّذي  َيُقوُل:  11َفالِكتاُب 

َرجاٌء.« ب
أنَّ الرَّبَّ  . ل� 12َفلا َفرَق َبيَن َيُهوِديٍّ َوَغيِر َيُهوِديٍّ

. َوُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّحَمِة لِلَِّذيَن  ُهَو نَفَسُه َربٌّ َعَلى الُكلِّ
أنَّ الِكتاَب َيُقوُل: »كُلُّ َمْن َيتَِّكُل  َيتَِّكلُوَن َعَليِه. 13لِ�
اأْن  ُيمِكُنُهْم  َكيَف  14َولَِكْن  َسَيخلُُص. ج  الرَّبِّ  َعَلى 
اأْن  ُيمِكُنُهْم  َوَكيَف  بِِه؟  ُيؤِمُنوا  لَْم  َمْن  َعَلى  َيتَِّكلُوا 
ُيؤِمُنوا بَِمْن لَْم َيسَمُعوا بِِه؟ َوَكيَف ُيمِكُنُهْم اأْن َيسَمُعوا 
اأَحٌد؟  ُيرِسْلُهْم  لَْم  ما  ُروَن  ُيَبشِّ 15َوَكيَف  ٍر؟  ُمَبشِّ ُدوَن 
َفَكما َيُقوُل الِكتاُب: »ما اأجَمَل َمِجيَء الَِّذيَن َيحِملُوَن 
َجِميعاً.  الِبشاَرَة  ُيِطيُعوا  لَْم  16لَِكنَُّهْم  الِبشاَرَة!« د 
ِرسالََتنا؟« ه  َق  َصدَّ َمْن   ، َربُّ »يا  َيُقوُل:  َشْعياُء  َفاإ
يماُن َياأْتِي نَِتيَجًة لَِسماِع الرِّسالَِة، َوتُسَمُع الرِّسالَُة  17َفال�إ

اأساأُل: »األَْم  بِالَمِسيِح.« 18لَِكنِّي  اأَحُدُهْم  ُر  ُيَبشِّ ِحْيَن 
َيسَمُعوا ِرسالََتنا؟« َبْل َسِمُعوها، اإْذ َيُقوُل الِكتاُب:

  » َوَصَلْت اأصواتُُهْم
أْرِض.    اإلَى َجِميِع اأنحاِء ال�

   َوانَتَقَلْت َكِلماتُُهْم
المزمور 4:19    اإلَى اأقاِصي العالَِم.«  

ل�ً، َيُقوُل  19َواأساأُل اأيضاً: »األَْم َيفَهْم َبنو اإسرائِيَل؟« اأوَّ

ُموَسى نَقلاً َعِن اهلِل:

التثنية  كتاب  من   .8–6 األعداد  االقتباسات في  أ 8:10 

.14–12:30
ب 11:10 اّلذي . . . رجاء. من كتاب اإَشْعياء 16:28.

ج 13:10 كل من . . . سيخلص. من كتاب يوئيل 32:2.

د 15:10 ما أجمل . . . البشارة. من كتاب اإَشْعياء 7:52.

ه 16:10 يا رب . . . رسالتنا. من كتاب اإَشْعياء 1:53.

  » َساأجَعلُُكْم َتغاُروَن،
ِّي َساأسَتخِدُم َشعْباً بِلا َهويٍّة. أن    لِ�

   َوَساُأغيُظُكْم،
التثنية 21:32 ًة جاِهَلًة!«   ِّي َساأسَتخِدُم اُأمَّ أن    لِ�

20ثُمَّ َيَتجاَسُر اإَشْعياُء َفَيُقوُل نَقلاً َعِن اهلِل:

  » َوَجَدنِي اُأولَِئَك الَِّذيَن لَْم َيبَحثُوا َعنِّي.
   َواأعَلنُت ذاتِي لِلَِّذيَن لَْم َيساألُوا َعنِّي.« 

اإَشْعياء 1:65  

21اأّما َعْن َبِني اإسرائِيَل، َفَيُقوُل اهلُل:

  » َمَدْدُت َيَديَّ َطواَل النَّهاِر
اإَشْعياء 2:65    نَْحَو َشعٍب عاٍص َوَعِنيٍد!«  

اهلُل َلْم َينَس َشعَبه

َواأساأُل: اأُيعَقُل اأنَّ اهلَل َرَفَض َشعَبُه؟ بِالطَّبِع 11 
اأبناِء  ِمْن  اإسرائِيَل،  َبِني  ِمْن  اأيضاً  َفاأنا  ل�! 
اإبراِهيَم، ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن. 2َفاهلُل لَْم َيرفُْض َشعَبُه الَِّذي 
الِكتاُب  َيُقولُُه  ما  َتعَلُموَن  ل�  اأنَُّكْم  اأْم  ُمسَبقاً.  اختاَرُه 
َر َعَلى َبِني اإسرائِيَل ِفي َصلاتِِه اإلَى  َعْن اإيِلّيا ِعنَدما َتَذمَّ
َوَهَدُموا  اأنِبياَءَك،  َقَتلُوا  َقْد   ، اإيِلّيا: »يا َربُّ اهلِل؟ 3قاَل 
َمذابَِحَك. َواأنا النَِّبيُّ الَوِحيُد النّاِجي ِمْن َبْيِن اأنِبيائَِك. 

َوُهْم َيسَعوَن اإلَى َقتِلي اأيضاً.« و
اأبَقيُت  »لََقْد  اهلُل:  قاَل  اهلُل؟  اأجاَبُه  بِماذا  4لَِكْن 

لَِنفِسي َسبَعَة اآل�ِف َرُجٍل لَْم َينَحُنوا لَِبعَل.« ز 5َوَكَذلَِك 
عِب اختاَرها  َمِن الحاِضِر، ُهناَك اأيضاً َبِقيٌَّة ِمَن الشَّ ِفي الزَّ
لَيَس  َفُهَو  اهلِل،  بِِنعَمِة  َذلَِك  كاَن  ْن  6َفاإ بِالنِّعَمِة.  اهلُل 
نِعَمًة  اهلِل  نِعَمُة  َتُكوُن  ل�  َواإلّ�  ال�أعماِل.  َعَلى  َمبِنّياً 
ْق َبُنو اإسرائِيَل ما كانُوا  َبعُد. 7َفماذا اأقُوُل اإذاً؟ لَْم ُيَحقِّ
ى  َقْتُه، َبيَنما َتَقسَّ َيسُعوَن اإلَْيِه. لَِكنَّ الَبِقيََّة الُمختاَرَة َحقَّ

آَخُروَن. ال�

و 3:11 يا رب . . . أيضًا. من كتاب الملوك ال�أول 10:19، 14.

ز 4:11 لقد أبقيت . . . لبعل. من كتاب الملوك ال�أول 18:19.
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8َفَكما َيُقوُل الِكتاُب:

اإَشْعياء 10:29   » اأوَقَع اهلُل َعَليِهْم ُروَح ُسباٍت،  
   َفاأعطاُهْم ُعُيوناً ل� تُبِصُر،

   َواآذاناً ل� َتسَمُع، َحتَّى َيوِمنا َهذا.«  التثنية 4:29

9َوَيُقوُل داُوُد:

  » لَِتُكْن َموائُِدُهْم َمصائَِد لَُهْم.
   لَيَتُهْم َيسُقُطوَن،
   َفَينالُوا ِعقاَبُهْم.

10  لَيَت ُعُيونَُهْم تُظِلُم  
   َكْي ل� ُيبِصُروا،

   َولَيَتَك َتحِني ُظُهوَرُهْم
أَبِد.«  المزمور 22:69–23    َتحَت الَمتاِعِب اإلَى ال�

ِعْنَدما  َتماماً  َسَقطوا  الَيُهوَد  األََعلَّ  اأقُوُل  11لَِهذا 

ُأَمِم  َتَعثَّروا؟ بِالَطبِع ل�! َبْل َوَصَل الَخلاُص اإلَى َبقيَِّة ال�
ْن كانَْت َزلَُّتُهْم ِغَنًى  بَِسَبِب َزلَِّتِهْم، لَِكي َيغاُروا. 12َفاإ
َسُينِتُج  َفماذا  ُأَمِم،  ال� لَِبِقيَِّة  ِغَنًى  َوَخساَرتُُهْم  لِلعالَِم، 

ُرجوُعُهُم الكاِمُل اإلَى اهلِل؟
الَيُهوِد.  َغْيَر  يا  اأنُتْم  اإلَيُكْم  ُث  اأَتَحدَّ آَن  ال� 13اأنا 

نِّي اأْبُذُل كُلَّ ُجْهٍد لَِتحِقيِق  ِّي َرُسوٌل لَِغيِر الَيُهوِد، َفاإ أن َولِ�
ِتي. 14َواأرُجو اأْن َيغاَر اأقِربائي بَِسَبِب َذلَِك، َفاأقُوَد  َمَهمَّ
ْن كاَن َرْفُض اهلِل لَُهْم  َبعضاً ِمنُهْم اإلَى الَخلاِص. 15َفاإ
َقْد اأدَّى اإلَى الُمصالََحِة َمَع العالَِم، َفَلْن َيكوَن قُُبوُل اهلِل 
ُل  اأوَّ كانَْت  ْن  16َفاإ ال�أمواِت؟  َبيِن  ِمْن  ِقياَمٍة  َغيَر  لَُهْم 
الَعِجيُن  َيُكوُن  هلِل،  َسًة  ُمَقدَّ َتقِدَمًة  الَعِجيِن  ِمَن  ِقطَعٍة 
ْن كاَن الَجذُر ُمَقدَّساً، َفال�أغصاُن  كُلُُّه ُمَقدَّساً اأيضاً. َفاإ
َكَذلَِك. 17لَِكْن اإْن كُِسَرْت َبعُض ال�أغصاِن، َواأنَت يا 
َجَرِة، َوِصْرَت  مَت ِفي الشَّ ، َقْد ُطعِّ يُتوِن الَبرِّيِّ ُغصَن الزَّ
يُتوِن الَجيَِّدِة.  َشِريكاً ِفي الِغذاِء الَِّذي ِفي َجذِر َشَجَرِة الزَّ
َتباَهيَت،  َواإْن  الَمكُسوَرِة.  ال�أغصاِن  َعَلى  َتَتباَه  18َفلا 

َفَتَذكَّْر اأنََّك لَسَت اأنَت َمْن ُيَغذِّي الَجذَر، َبْل اإنَّ الَجذَر 
ْيَك. ُهَو الَِّذي ُيَغذِّ

َم  19َوُربَّما َتُقوُل: »لَِكنَّ ال�أغصاَن قُِطَعْت لَِكي اُأَطعَّ

َجَرِة.« 20نََعْم، َولَِكنَّها قُِطَعْت لَِعَدِم اإيمانِها،  اأنا ِفي الشَّ
الُغُروُر،  ُيِصْبَك  َفلا  اإيمانَِك.  بَِسَبِب  َفَتثُبُت  اأنَت  اأّما 
ْن كاَن اهلُل لَْم َيعُف َعِن ال�أغصاِن  َبْل كُْن َحِذراً! 21َفاإ

الطَِّبيِعيَِّة، َفَلْن َيعُفَو َعنَك اأنَت اأيضاً اإْن لَْم تُؤِمْن!
َتَرى  اأيضاً.  َوَحْزِمِه  اهلِل  لُطَف  َتَرى  اأنَت  22َفها 

َصراَمَتُه َعَلى الَِّذيَن َسَقُطوا، َوَتَرى لُْطَفُه نَحَوَك اأنَت اإْن 
َجَرِة.  َثَبتَّ ِفي لُْطِفِه. َواإلّ� َفَسُتقَطُع اأنَت اأيضاً ِمَن الشَّ
ُموَن  َفَسُيَطعَّ اإيمانِِهْم،  َعَدِم  َعْن  الَيُهوُد  َتراَجَع  ْن  23َفاإ

ْن كُنَت  َمُهْم ثانَِيًة. 24َفاإ ثانَِيًة. َواهلُل قاِدٌر َعَلى اأْن ُيَطعِّ
يٍَّة ِفي َطبيَعِتها، َوَعَلى ِخلاِف  َقْد قُِطعَت ِمْن َزيتونٍَة َبرِّ
ِمَن  َيُكوُن  اأَفلا  َجيَِّدٍة،  َزيُتونٍَة  ِفي  مَت  ُطعِّ الطَِّبيَعِة، 
َجَرِة  الشَّ ِفي  الطَِّبيِعيَُّة  ال�أغصاُن  َم  تَُطعَّ اأْن  ال�أسَهِل 

ال�أصِليَِّة؟
خَوُة، ل� اُأِريُدكُْم اأْن َتجَهلُوا َهِذِه الَحِقيَقَة  25اأيُّها ال�إ

لََقْد  َشيٍء:  كُلَّ  َتعِرفوَن  اأنَُّكْم  ُموا  َتَتَوهَّ لَِئّلا  الَعِميَقَة، 
اإلَى  اإسرائِيَل، َوَسَيسَتِمرُّ َهذا الحاُل  َبِني  ى َبعُض  َتَقسَّ
ُأَمِم ِفي عائَِلِة اهلِل.  اأْن َيدُخَل الَعَدُد الكاِمُل ِمْن َبقيَِّة ال�
َيُقوُل  َوَكما  كُلُُّهْم.  اإسرائِيَل  َبُنو  َسَيخلُُص  26ِحيَنِئٍذ، 

الِكتاُب:

  » َسَيخُرُج ِمْن ِصْهَيْوَن ُمنِقٌذ،
   َوَسُيِزيُل ِمْن عائَِلِة َيعُقوَب كُلَّ ِعصياٍن.

27  َوَهذا ُهَو َعهِدي َمَعُهْم ِعنَدما اُأِزيُل   
اإَشْعياء 20:59–21، 9:27 َخطاياُهْم.«  

اأعداٌء  ُهْم  َيرفُُضونَها  الَِّتي  الِبشاَرِة  ناِحَيِة  28َفِمْن 

اهلِل  اخِتياِر  ناِحَيِة  ِمْن  اأّما  لَِمصَلَحِتُكْم.  َوَهذا  هلِل. 
أنَّ  نَُّهْم َمحُبوُبوَن َبَسَبِب ُوُعوِد اهلِل لِلاآباِء. 29لِ� لَُهْم، َفاإ
َشِبيٌه  30َوحالُُكْم  َوَدعَوتِِه.  َعطاياُه  َعْن  َيَتراَجُع  ل�  اهلَل 
لَِكنَُّكْم  هلِل،  عاِصيَن  َمَضى  ِفيما  كُنُتْم  َفَقْد  بِحالِِهْم. 
اأيضاً  ُرِحْمُتْم بَِسَبِب ِعصيانِِهْم. 31َوَهَكذا َعُصوا ُهْم 
اأيضاً.  ُيرَحُموا ُهْم  لَُكْم، لَِكي  اهلِل  اهلَل بَِسَبِب َرحَمِة 
الِعصياِن،  ِسجِن  ِفي  َجِميعاً  الَبَشَر  اهلُل  َحَجَز  32َفَقْد 

لَِكي َيْرَحَم الَجِميُع.
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َتسِبيٌح هلل
ِحكَمَتُه  اأعَمَق  َوما  الرَّحَمِة!  ِفي  اهلَل  اأغَنى  33َفما 

َوَمعِرَفَتُه! َمْن ذا الَِّذي َيسَتِطيُع اأْن َيَتَخيََّل ُعْمَق اأحكاِمِه، 
اأْو اأْن َيسَتوِعَب ُطُرَقُه؟ 34َفَكما َيُقوُل الِكتاُب:

،   » َمْن ذا الَِّذي َيعِرُف ِفكَر الرَّبِّ
   اأْم َمْن ذا الَِّذي ُيمِكُن اأْن َيُكوَن لَُه ُمِشيراً؟« 
اإَشْعياء 13:40  

35 » َوَمْن ذا الَِّذي اأعَطْى اهلَل َشيئاً،  
اأيوب 11:41    َحتَّى َيُردُّ لَُه اهلُل َديَنُه؟«  

اإلَى  لَُه الَمجُد  َولَُه.  َوبِِه  ِمنُه  36َفُكلُّ ال�أشياِء ِهَي 

أَبِد! اآِمين. ال�

ُموا َحياَتُكْم هلل َقدِّ

خَوُة، ِفي ُضوِء 12  نِّي اأرُجوكُْم اأيُّها ال�إ َولَِهذا َفاإ
َذبِيَحًة  َحياَتُكْم  ُموا  تَُقدِّ اأْن  اهلِل،  َرحَمِة 
الرُّوِحيَُّة  ِعباَدتُُكُم  ِهَي  َفَهِذِه  ُمرِضَيًة هلِل.  َسًة  ُمَقدَّ َحيًَّة 
نيا.  َبْعُد بِاأهِل َهِذِه الدُّ َتَتَشبَُّهوا ِفيما  الَّلائَِقُة بِِه. 2َفلا 
َد ِفكَركُْم، لَِكي َتكَتِشُفوا ما ِهَي  َبْل لُِيَغيِّْركُُم اهلُل َفُيَجدِّ

اإراَدُة اهلِل، اأْي ما ُهَو صالٌِح َوُمْرٍض َوكاِمٌل.
اأقُوُل لُِكلِّ واِحٍد ِمنُكْم ِفي ُضوِء َعِطيَِّة اهلِل  3َواأنا 

ُروها  الَكِريَمِة لِي: »ل� تُبالُِغوا ِفي َتقِديِر َذواتُِكْم، َبْل َقدِّ
لُِكلِّ  اهلُل  اأعطاُه  الَِّذي  يماِن  ال�إ لِِمقياِس  َوْفقاً  ٍل  بَِتَعقُّ
َيَتاألَُّف  واِحٌد  َجَسٌد  ِمنّا  واِحٍد  4َفِلُكلِّ  ِمنُكْم.  واِحٍد 
ِمْن اأعضاٍء َكِثيَرٍة، َول� َتُقوُم َجِميُع ال�أعضاِء بِالَوِظيَفِة 
َونَُشكُِّل  َكِثيُروَن،  اأعضاٌء  اأيضاً  نَحُن  5َهَكذا  نَفِسها. 
َجَسداً واِحداً ِفي الَمِسيِح. َوكُلُّ ُعضٍو َينَتِمي اإلَى باِقي 
ال�أعضاِء. 6َفِلُكلِّ واِحٍد ِمنّا َموِهَبٌة ُمخَتِلَفٌة ُمعطاٌة لَنا 

بِسَبِب نِعَمِة اهلِل.
َفْلَيسَتخِدْمها  ِة،  النُُّبوَّ َموِهَبُة  لَِشخٍص  كانَْت  ْن  َفاإ
يماِن. 7َوَمْن لَُه َموِهَبُة الِخدَمِة، َفْلُيَكرِّْس نَفَسُه  َوْفقاً لِلاإ
لِلِخدَمِة. َوَمْن لَُه َموِهَبُة التَّعِليِم، َفْلُيَكرِّْس نَفَسُه لِلتَّعِليِم. 
لِلتَّشِجيِع.  نَفَسُه  َفْلُيَكرِّْس  التَّشِجيِع،  َموِهَبُة  لَُه  8َوَمْن 

َوَمْن لَُه َموِهَبُة الَعطاِء، َفْلُيعِط بَِسخاٍء. َوَمْن لَُه َعِطيَُّة 

الِقياِم  َموِهَبُة  لَُه  َوَمْن  باجِتهاٍد.  َذلَِك  َفْلَيفَعْل  التَّدبِيِر، 
بِاأعماِل الرَّحَمِة، َفْلَيُقْم بِها بابِتهاٍج.

يٌر،  اأبِغُضوا ما ُهَو ِشرِّ 9لَِتُكْن َمَحبَُّتُكْم بِلا نِفاٍق. 

َوَتَعلَُّقوا بِما ُهَو صالٌِح. 10اأِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضاً َمَحبًَّة 
آَخَر اأكَثَر ِمْن نَفِسِه. 11ل�  اأَخويًَّة، َولُيكِرْم كُلُّ واِحٍد ال�
 . ُجوا بِالرُّوِح. اخِدُموا الرَّبَّ َتَدُعوا َحماَسَتُكْم َتبُرُد. َتَوهَّ
يِق.  الضِّ َوَسِط  ِفي  اصِبُروا  َرجائُِكْم.  ِفي  12افَرُحوا 

لاِة. 13شاِركُوا ِفي احِتياجاِت الُمؤِمِنيَن  ثابُِروا َعَلى الصَّ
ِفي  النّاِس  اسِتضاَفِة  ِفي  ُجهَدكُْم  َوابُذلُوا  الُمَقدَّسيَن. 

ُبُيوتُِكْم.
لَُهُم  اطلُُبوا  َيضَطِهُدكُْم.  لَِمْن  اهلِل  َبَرَكَة  14اطلُُبوا 

الَفِرِحيَن، َواحَزنُوا َمَع  اللَّعَنَة. 15افَرُحوا َمَع  الَبَرَكَة ل� 
َبعٍض.  َمَع  َبعُضُكْم  انِسجاٍم  ِفي  16ِعيُشوا  الَحزانَى. 
َول� َتَتَكبَُّروا، َبْل عاِشُروا الُبَسطاَء، َول� َتغَترُّوا َوَكاأنَُّكْم 

آَخِريَن! اأذَكى ِمَن ال�
وا بَِعَمِل  ، َبِل اهَتمُّ رِّ بَِشرٍّ 17ل� تُجاُزوا اأَحداً َعِن الشَّ

َجِميَع  18سالُِموا  النّاِس.  َجِميِع  اأماَم  صالٌِح  ُهَو  ما 
النّاِس َعَلى َقدِر طاَقِتُكْم، اإْن اأمَكَن َذلَِك. 19ل� َتنَتِقُموا 
خَوُة، َبِل اأْفِسُحوا َمجال�ً لَِغَضِب اهلِل،  أنُفِسُكْم اأيُّها ال�إ لِ�

َُّه َمْكتوٌب: أن ل�

:   » َيُقوُل الرَّبُّ
› لَِي ال�نِتقاُم،   

التثنية 35:32    َواأنا الَِّذي َسُيجاِزي.‹«  

20َبْل . . .

َك، َفاأطِعْمُه.   » اإْن جاَع َعُدوُّ
   َواإْن َعِطَش، َفاأعِطِه لَِيشَرَب.

   َفَكاأنََّك بَِهذا َتَضُع َجمراً ُملَتِهباً أ َعَلى 
اأمثال 21:25–22 َراأِسِه!«  

رَّ بِالَخْيِر. رَّ َيهِزْمَك، َبِل اهِزِم الشَّ 21َفلا َتَدِع الشَّ

رماد  يضعوا  اأن  القدماء  عادة  من  جمرًا ملتهبًا. كان  أ 20:12 

الجمر على رؤوسهم اإشارًة اإلى الحزن َوالندم.
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أِطيُعوا الَمسُؤوِلين

لُطاِت 13  لِلسُّ اأْن َيخَضَع كُلُّ َشخٍص  َينَبغي 
اهلُل.  َوَثبََّتها  اإلّ�  الحاِكَمِة، َفما ِمْن ُسلَطٍة 
َوالُحكّاُم الَموُجوُدوَن ُمَعيَُّنوَن ِمَن اهلِل. 2اإذاً َمْن ُيعاِدي 
ما  ُيعاِدي  َوَمْن  اهلُل.  َرتََّبُه  ما  ُيعاِدي  نَُّه  َفاإ لُطاِت،  السُّ
نَُّه ياأتي بَِديُنونٍَة َعَلى نَفِسِه. 3َفالحاِكُم ل�  َرتََّبُه اهلُل، َفاإ
رَّ.  ُيَشكُِّل َتهِديداً لَِمْن َيفَعُل الَخيَر، َبْل لَِمْن َيفَعُل الشَّ
ذا اأَردَت األّ� َتخاَف ِمَنُه، افَعْل ما ُهَو صالٌِح، َوَسَتناُل  َفاإ

ِمْنُه الَمِديَح.
4َفهَو خاِدُم اهلِل العاِمُل لَِمصَلَحِتَك. لَِكْن اإذا َفَعْلَت 

َُّه ل� َيحِمُل َسيَف  أن رَّ، َفِمَن الطَِّبيِعيِّ اأْن َتخاَف، ل� الشَّ
رِّ  الُسلَطِة َعَبثاً! َفهَو خاِدُم اهلِل الَِّذي ُيعاِقُب فاِعلي الشَّ
ُيخَضَع  اأْن  َينَبغي  5لَِذلَِك  َعليِهْم.  اهلِل  لَِغَضِب  نَتيَجًة 
لَُهْم، ل� َخوفاً ِمْن َغَضِب اهلِل َوِعقابِِه َفَحْسُب، َبْل ِمْن 

اأجِل راَحِة َضِميِرَك اأيضاً.
َفالُحكّاُم  رائِِب.  الضَّ َدفِع  اإلَى  َيدُعوكُْم  ما  6َوَهذا 

ُأُموِر.  ال� َهِذِه  بَِتنِفيِذ  ُمنَشِغلُوَن  َوُهْم  اهلِل،  ُخّداُم  ُهْم 
رائَِب لَِمْن  ُه. ادَفُعوا الضَّ 7اأعُطوا كُلَّ صاِحِب َحقٍّ َحقَّ

الرُُّسوَم،  َيسَتوفُوَن  لَِمْن  َوالرُُّسوَم  رائَِب،  الضَّ َيجَمُعوَن 
كراَم لَِمْن  َواأظِهُروا ال�إ ها.  ُموا الَمهاَبَة لَِمْن َيسَتِحقُّ َوَقدِّ

َيِليُق بِِه.

ريَعة  الشَّ ُق ُكلَّ ُة ُتَحقِّ الَمَحبَّ
أيِّ اإنساٍن، اإلّ� بِاأْن ُيِحبَّ  8ل� َتُكونوا َتحَت َديٍن لِ�

كُلَّ  اأَتمَّ  َفَقْد  آَخِريَن،  ال� ُيِحبُّ  َمْن  َبعضاً.  َبعُضُكْم 
ل�  َتْزِن،  »ل�  َتُقوُل:  الَوصايا  أنَّ  9لِ� ِريَعِة.  الشَّ َمطالِِب 
َتقُتْل، ل� َتسِرْق، َول� َتشَتِه ما لَِغيِرَك.« أ َفَهِذِه الَوصايا 
الَوِصيَِّة:  َهِذِه  ِفي  َتجَتِمُع  ال�ُأخَرْى،  الَوصايا  َوَجِميُع 
»تُِحبُّ صاِحَبَك ب َكما تُِحبُّ نَفَسَك.« ج 10َفالَمَحبَُّة 
َتتميٌم  ِهَي  الَمَحبَُّة  لِصاِحِبَك.  ساَءِة  ال�إ ِمَن  َتمَنُعَك 

ِريَعِة. لِلشَّ

أ 9:13 ال َتْزن . . . لغيرك. من كتاب الخروج 13:20–15، 17.

ب 9:13 صاحبك. بِالرجوع اإلى بشارة لوقا 25:10–37، نفهم اأَن 

المقصود بِالصاحب هو كّل اإنسان في حاجة اإلى المساعدة.
 صاِحَبَك . . . َنفَسك. من كتاب اللاويين 18:19. 9:13 ُتِحبُّ

ج 

ِفيِه،  نَْحُن  َزَمٍن  اأيَّ  َتعِرفوَن  لِ�أنَُّكْم  َهذا  11اأقوُل 

أنَّ َخلاَصنا ُهَو  َواأنَّ الَوقَت َقْد حاَن لَِكي نَْسَتيِقَظ. لِ�
اللَّيُل  12اقَتَرَب  اآَمنّا.  ِعنَدما  كاَن  ِمّما  آَن  ال� لَنا  اأقَرُب 
ِمْن نِهاَيِتِه، َواأوَشَك النَّهاُر َعَلى الطُّلُوِع. َفِلَنتُرْك اأعماَل 
َيِليُق  َكما  13لَِنسلُْك  النُّوِر.  اأسِلَحَة  َولَْنلَبْس  الظُّلَمِة، 
كِر  َوالسُّ الُمنَحِرِف  بِالَلهِو  ل�  النَّهاِر:  ِفي  َيمِشي  بَِمْن 
جاِر َوالَحَسِد. 14َبِل الَبُسوا الرَّبَّ  نَْى َوالِفْسِق َوالشَّ َوالزِّ
ْشباِع َطِبيَعِتُكُم الَجَسِديَِّة  َيُسوَع الَمِسيِح، َول� َتنَشِغلُوا بِاإ

بَِشَهواتِها.

ال َتحُكُموا َعَلى أَحد

َعفاَء ِفي َبعِض ُمْعَتَقداتِِهْم، 14  ل� َترفُُضوا الضُّ
آراِء الُمخَتِلَفِة.  َول� تُجاِدلُوُهْم َحوَل تِلَك ال�
2َفُهناَك َمْن ُيؤِمُن بِاأنَُّه َمسُموٌح لَُه بِاأْن َياأْكَُل اأيَّ َشيٍء، د 

اأّما َمْن ل� ُيؤِمُن بَِذلَِك َفلا َياأكُُل اإلّ� الَخضراواِت. 3َفلا 
َينَبغي َعَلى َمْن َياأكُُل َجِميَع اأنواِع الطَّعاِم اأْن ُيَقلَِّل ِمْن 
َعَلى  َينَبغي  ل�  َكما  ُمَعيََّنًة.  اأطِعَمًة  َياأكُُل  ل�  َمْن  َشاأِن 
َمْن ل� َياأكُُل اأْطِعَمًة ُمَعيََّنًة، اأْن َيِديَن َمْن َياأكُُل َجِميَع 
َتِديَن  لَِكي  اأنَت  4َفَمْن  َقِبَلُه.  َقْد  اهلَل  أنَّ  لِ� أنْواِع،  ال�
َفَشِلِه.  اأْو  نَجاِحِه  اأْمِر  ِفي  َيْحُكُم  َفَسيُِّدُه  َغيِرَك؟  َعبَد 

أنَّ الرَّبَّ قاِدٌر اأْن ُينِجَحُه. َوَسَيْنَجُح، لِ�
ُل َيوماً َعَلى َيوٍم، َوُهناَك َمْن  5َوُهناَك اأيضاً َمْن ُيَفضِّ

أيّاَم كُلَّها َسواًء. لَِكْن َينَبغي َعَلى كُلِّ واِحٍد اأْن  َيعَتِبُر ال�
َيُكوَن ُمقَتِنعاً بَِموِقِفِه ِفي نَْفِسِه. 6َفَمْن ُيراِعي َيوماً اأكَثَر 
. َوَمْن َياأكُُل اأيَّ َطعاٍم،  ِمْن َغيِرِه، َفلُيراِعِه ِمْن اأجِل الرَّبِّ
َعْن  َيمَتِنُع  َوالَِّذي  اهلَل.  شاِكراً   ، الرَّبَّ لُِيكِرَم  َفْلَياأكُْلُه 
َتناُوِل َبعِض ال�أطِعَمِة، لُِيكِرِم الرَّبَّ اأيضاً َوَيشُكِر اهلَل. 
7َفما ِمْن اأَحٍد ِمنّا َيِعيُش لَِنفِسِه، َوما ِمْن اأَحٍد َيُموُت 

. َواإْن ِمتنا،  نَّنا نَِعيُش َونَحُن لِلرَّبِّ ْن ِعشنا َفاإ لَِنفِسِه. 8َفاإ
نَّما  . َفَسواٌء ِعشنا اأْو ِمتنا، َفاإ نَّنا نَُموُت َونَحُن لِلرَّبِّ َفاإ
َربّاً  لَِيُكوَن  َوقاَم:  الَمِسيُح  ماَت  9َولَِهذا  نَحُن.  لِلرَّبِّ 

د 2:14 يأكل كل شيء. كانت شريعة اليهود تحّرم اأكل َبْعض 

ال�أطعمة، َفلّما اآمن بعضهم بِالمسيح، لم يفهموا اأنهم قد تحرروا 
من تلك الشرائع.
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10َفِلماذا  اأحياُء.  ُهْم  َمْن  َوَعَلى  اأمواٌت  ُهْم  َمْن  َعَلى 
كُلُّنا  َّنا  أن لِ� بِاأِخيَك؟  َتسَتِخفُّ  لِماذا  اأْو  اأخاَك؟  َتِديُن 

َُّه َمكُتوٌب: أن َسَنِقُف اأماَم كُرِسيِّ َقضاِء اهلِل. 11لِ�

، ، َيُقوُل الرَّبُّ   » َكما ُهَو الَيقيُن بِاأنِّْي َحيٌّ
   َهَكذا َسَتنَحِني اأماِمي كُلُّ ُركَبٍة،

اإَشْعياء 23:45    َوَسَيعَتِرُف بِي كُلُّ لِساٍن.‹«  

اأماَم  نَفِسِه  َعْن  ِحساباً  ِمنّا  واِحٍد  كُلُّ  ُم  َسُيَقدِّ 12اإذاً 

اهلِل.

ال ُتُكونُوا َعَقَبًة ِفي َطِريِق اآلَخِرين
13اإذاً ل� َيحُكْم َبعُضنا َعَلى َبعٍض ِفيما َبْعُد، لَِكْن 

َِّني  أن خَوِة. 14ولِ� ْر اأْن ل� نََضَع َعَقَبًة اأْو اإغراًء اَأماَم ال�إ لُِنَقرِّ
َطعاٍم  ِمْن  ما  اأنَُّه  َيِقيناً  اأعَلُم  نِّْي  َفاإ َيُسوَع،  الرَّبِّ  ِفي 
نَِجٌس ِفي ذاتِِه، اإلّ� لَِمْن َيعَتِبُرُه نَِجساً، َفَيُكوُن لَُه نَِجساً 

َحّقاً.
نََّك ل�  ْى اأُخوَك بَِسَبِب َطعاٍم َتاأكُلُُه، َفاإ ِن َتاأذَّ 15َفاإ

َتسلُُك بَِحَسِب الَمَحبَِّة. َفلا َتَدْع َطعاَمَك ُيهِلُك ذاَك 
الَِّذي ماَت الَمِسيُح ِمْن اأجِلِه. 16َول� َتسَمْح لِما َتراُه 
صالِحاً لََك، اأْن َيُكوَن َموُضوعاً لِلانِتقاِد. 17َفَمَلكوُت 
لاِم  راِب، َبْل َعَلْى الِبرِّ َوالسَّ اهلِل ل� َيقوُم َعَلْى الَطعاِم َوالشَّ
َوالَفَرِح ِفي الرُّوِح الُقُدِس. 18َوَمْن َيخِدُم الَمِسيَح َعَلى 

َهذا النَّحِو، َيحَظى بِِرَضى اهلِل َوَيمَدُحُه النّاُس.
لاِم، َوما ُيسِهُم  ي اإلَى السَّ 19َفْلَنسَع اإذاً اإلَْى ما ُيَؤدِّ

آَخَر. 20ل� َتهِدْم َعَمَل اهلِل بَِسَبِب  ِفي اأْن َيبني اأَحُدنا ال�
اأْن  لَِكْن ل� َيِصحُّ  ال�أطِعَمِة طاِهَرٌة،  َتاأكُلُُه. كُلُّ  َطعاٍم 
أفَضِل  ال� ِمَن  21َبْل  آَخَريَن.  ال� ُيعِثُر  َشيئاً  اإنساٌن  َياأكَُل 
اأْن َتمَتِنَع َعْن اأكِل اللَّحِم َوُشرِب الَخمِر، اأْو اأيِّ َشيٍء 

ُيمِكُن اأْن َيجَعَل اأخاَك ُيخِطُئ.
َوَبيَن  َبيَنَك  أمِر  ال� َهذا  ِفي  بُِمعَتَقداتَِك  22احَتِفْظ 

اهلِل. َوَهِنيئاً لَِمْن ل� َيِديُن نَفَسُه بَِسَبِب ما َيراُه َحَسناً. 
َُّه لَْم َياأكُْل  أن 23َواأّما َمْن َيُشكُّ بِما َيفَعلُُه، َفُهَو ُمخِطٌئ لِ�

يمانَِك،  أنَّ ما َتعَملُُه ُمخالِفاً ل�إ بَِحَسِب ما ُيؤِمُن بِِه. لِ�
ُهَو َخِطيٌَّة بِالنِّسَبِة لََك!

أقِوياَء ِمْن ِجَهِة َهِذِه 15  َفَينَبِغي َعَلينا نَحُن ال�
َول�  َعفاَء،  الضُّ نَحَتِمَل  اأْن  الُمْعَتَقداِت، 
َفَقْط. 2َفَينَبِغي َعَلى كُلِّ واِحٍد  ُيرِضينا  اإلَى ما  نَسَعى 
َوبَِهَدِف  َخيِرِهْم،  اأجِل  ِمْن  آَخِريَن  ال� ُيرِضَي  اأْن  ِمنّا 
َكما  َبْل  نَفَسُه،  ُيرِض  لَْم  الَمِسيُح  3َفَحتَّى  بِنائِِهْم. 
.« أ  َيُقوُل الِكتاُب: »اإهاناُت الَِّذيَن اأهانُوَك َوَقَعْت َعَليَّ
َحتَّى  كُِتَب  الماِضي  ِفي  كُِتَب  ما  كُلَّ  اأنَّ  4َولَْنَتَذكَّْر 

بِر َوالتَّشِجيِع اللََّذيِن  نََتَعلََّم ِمنُه، َفَيُكوَن لَنا َرجاٌء ِمَن الصَّ
كُلِّ  َمصَدَر  اهلُل،  5َولُْيساِعْدكُُم  الُكُتِب.  ِفي  نَِجدُهما 
َصْبٍر َوَتشِجيٍع، َعَلى اأْن َتِعيُشوا ِفي انِسجاٍم اأَحُدكُْم َمَع 
آَخِر، ُمتَِّبِعيَن ِمثاَل الَمِسيِح َيُسوَع. 6َفَتتَِّحَد اأصواتُُكْم  ال�
َواأبِيِه.  الَمِسيِح  َيُسوَع  َربِّنا  اإلَِه  َتمِجيِد  ِفي  َوقُلُوُبُكْم 
7لَِهذا اقَبلُوا َبعُضُكْم َبعضاً، َكما َقِبَلُكُم الَمِسيُح. افَعلُوا 

َهذا لَِمجِد اهلِل. 8َواأقُوُل لَُكْم اإنَّ الَمِسيَح صاَر خاِدماً 
الَِّتي  الُوُعوَد  لُِيَثبَِّت  اأْي  اهلِل،  ِصدِق  اأجِل  ِمْن  لِلَيُهوِد 
َد َبِقيَُّة  َقَطَعها لِلاآباِء. 9َكما َفَعَل الَمِسيُح َهذا لَِكي تَُمجِّ

ُأَمِم اهلَل َعَلى َرحَمِتِه لَُهْم. َفَكما َيُقوُل الِكتاُب: ال�

ُأَمِم،   » لَِهذا َساأعَتِرُف بَِك َبيَن َبقّيِة ال�
الَمزُمور 49:18    َوَساُأنِشُد َتسِبيحاً ل�سِمَك.«  

10َوَيُقوُل اأيضاً:

ُأَمُم ال�ُأخَرْى َمَع َشعِب اهلِل.«    » افَرِحي اأيَُّتها ال�
َتثِنَية 43:32  

11َكما َيُقوُل:

ُأَمِم،   » َسبِِّحي الرَّبَّ يا َبِقيََّة ال�
الَمزُمور 1:117 ُعوِب.«      َولُْتَسبِّْحُه كُلُّ الشُّ

12َوَيُقوُل اإَشْعياُء:

أ 3:15 إهانات . . . علّي. من المزمور 9:69.
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ى َمْن َيُقوُم لَِيحُكَم    » َسَيظَهُر ِمْن نَسِل َيسَّ
ُأَمِم، َجِميَع ال�

اإَشْعياء 10:11    َفُيَعلِّقوَن َعَليِه َرجاَءُهْم.«  

13  َفْلَيملاأكُُم اهلُل، َمصَدُر كُلِّ َرجاٍء، بُِكلِّ   
لاِم َبيَنما َتتَِّكلُوَن َعَليِه، َحتَّى  الَفَرِح َوالسَّ

ِة الرُّوِح الُقُدِس. َتِفيُضوا بِالرَّجاِء بُِقوَّ

ُث َعْن ِخْدَمِته ُبوُلُس َيَتَحدَّ
بِاأنَُّكْم  اأثُِق  َفاأنا  بُِكْم.  ثَِقٌة  كُلِّي  خَوُة،  ال�إ 14اأيُّها 

َمملُُؤوَن َصلاحاً َوكُلَّ َمعِرَفٍة، َواأنَُّكْم قاِدروَن اأيضاً َعَلى 
اأْن َينَصَح َبعُضُكْم َبعضاً. 15لَِكنِّي َكَتبُت اإلَيُكْم بَِصراَحٍة 
خَوُة،  َشِديَدٍة َحوَل َبعِض الَمسائِِل لَِتذِكيِركُْم بِها اأيُّها ال�إ
ِة الَِّتي اأعطانِي اإيّاها اهلُل.  َوَذلَِك بَِسَبِب الَعِطيَِّة الخاصَّ
لِلَمِسيِح َيُسوَع لَِغيِر الَيُهوِد،  اأكُوَن خاِدماً  اأْن  16َوِهَي 

ُم َغيَر الَيُهوِد َتقِدَمًة  ُمعِلناً لَُهْم بِشاَرَة اهلِل. َوَككاِهٍن، اُأَقدِّ
َسًة بِالرُّوِح الُقُدِس. َمقُبولًَة لََدى اهلِل، َوُمَقدَّ

اأجِل  ِمْن  َيُسوَع  للَمِسيِح  بِِخدَمتي  اأفَتِخُر  17َفاأنا 

اُأ َعَلى الَحِديِث اإلّ� َعْن ما َفَعَلُه الَمِسيُح  اهلِل. 18َول� اأَتَجرَّ
ِمْن ِخلالِي ِفي اقِتياِد َغيِر الَيُهوِد اإلَى طاَعِة اهلِل. 19اأكاَن 
ِة الُمعِجزاِت َوالَعجائِِب  َذلَِك بِاأقوالِي اأْم بُِسلُوِكي اأْم بُِقوَّ
ِفي  الِبشاَرِة  اإعلاَن  اأكَملُت  َفَقْد  اهلِل.  ُروِح  ِة  بُِقوَّ الَّتي 
كُلِّ َمكاٍن، ِمَن الُقدِس ُوُصول�ً اإلَى ُمقاَطَعِة اإليِركُوَن. 
كُلِّ  ِفي  الِبشاَرَة  اُأعِلَن  اأْن  دائِماً  اأطَمُح  كُنُت  20َوَقْد 

اأْن  َهَدِفي  َولَيَس  الَمِسيِح.  اْسُم  ِفيِه  ُيعَرُف  ل�  َمكاٍن 
اآَخُر. 21لَِكْن، َكما  َوَضَعُه َشخٌص  اأساٍس  َعَلى  اأبِنَي 

َيُقوُل الِكتاُب:

  » الَِّذيَن لَْم ُيخَبُروا َعنُه َسَيَروَن،
   َوالَِّذيَن لَْم َيسَمُعوا بِِه َسَيفَهُموَن.« 

اإَشْعياء 15:52  

ُة ُبوُلَس ِلِزياَرِة ُروما ُخطَّ
22َفَهذا ما اأعاَقِني َمّراٍت َكِثيَرًة َعْن ِزياَرتُِكْم. 23اأّما 

آَن، َفَقِد انَْتَهيُت ِمْن َعَمِلي ِفي تِْلَك الَمناِطِق، َولََديَّ  ال�

ِفي  بُِكْم  24َفَساأُمرُّ  ِزياَرتُِكْم.  ِفي  َرْغَبٌة  َسَنواٍت  ُمنُذ 
ًة ِمَن  َطريقي اإلْى اإسبانيا. َوَبعَد اأْن اأسَتمِتَع بِِرفَقِتُكْم ُمدَّ

ماِن، اآَمُل اأيضاً اأْن تُِعيُنونِي َعَلى َسَفِري اإلَى ُهناَك. الزَّ
آَن اإلَى الُقدِس لُِمساَعَدِة الُمؤِمِنيَن  25لَِكنِّي ذاِهٌب ال�

ِسيَن ُهناَك. 26َفَقْد َقرََّرِت الَكنائُِس ِفي ُمقاَطَعَتْي  الُمَقدَّ
َمكُدونِيََّة َواأخائِيََّة اأْن َتَتَبرََّع لِلُمؤِمِنيَن الُمَقدَّسيَن الُفَقراِء 
َُّهْم َمْديونوَن لَُهْم. َفِبما  أن ُروا َذلَِك لِ� ِفي الُقدِس. 27َقرَّ
الَيُهوِد  َبَركاِت  ِفي  اشَتَرَكْت  َقِد  ال�ُأخَرى  ُأَمَم  ال� اأنَّ 
ُأَمُم ِفي الَبَركاِت  الرُّوِحيَِّة، َفَينَبغي اأْن َتخِدَمُهْم َتْلَك ال�
يَِّة. 28اإذاً، َبعَد اأْن اأْحِمَل َهذا الماَل بِاأماٍن اإلَْيِهْم،  المادِّ
َواأُزوُركُْم  اإلَى اإسبانيا  ِة، َساُأبِحُر  َواأفَرَغ ِمْن َهِذِه الَمَهمَّ
ِفي َطِريِقي اإلَيها. 29َواأنا اأعَلُم اأنَِّني ِحيَن اأُزوُركُْم، َساآتِي 

بَِبَرَكِة الَمِسيِح الكاِمَلِة لَُكْم.
الَمسيِح،  َيُسوَع  بَِربِّنا  اُأناِشُدكُْم  خَوُة،  ال�إ 30اأيُّها 

تُشاِركُونِي  اأْن  الُقُدِس،  الرُّوِح  ِمَن  النّابِِعِة  َوبِالَمَحبَِّة 
اأجِلي،  ِمْن  اهلِل  اإلَى  َفُتَصلُّوا  الِخدَمِة،  ِفي  ِجهاِدَي 
َيِني ِمْن َغيِر الُمؤِمِنيَن ِفي اإقِليِم الَيُهوِديَِّة،  31لَِكي ُيَنجِّ

ِسيَن  الُمَقدَّ الُمؤِمِنيَن  لََدى  َمقُبولًَة  ِخدَمتي  َتُكوَن  َواأْن 
اأْن  اهلِل  بَِمِشيَئِة  اأسَتطيُع  الُقدِس. 32َفَهَكذا  َمديَنِة  ِفي 

اأُزوَركُْم بَِفَرٍح، لَِنسَتريَح َمعاً.
َجِميعاً.  َمَعُكْم  َسلاٍم،  كُلِّ  َمصَدُر  اهلُل  33لَِيُكِن 

اآِمين.

َوصايا أِخيَرة

ُمَعيََّنٌة 16  َوِهَي  ِفيِبي،  بِاُأخِتنا  َخيراً  اُأوِصيُكْم 
َكْنَخِريا.  َكِنيَسِة  ِفي  ٍة  خاصَّ ِخدَمٍة  ِفي 
َتليُق بُِكْم  ُبوا بِها ِفي الرَّبِّ بَِطِريَقٍة  تَُرحِّ اأْن  2اُأوِصيُكْم 

َقْد  اأيِّ َشيٍء  َواأْن تُساِعُدوها ِفي  ُمَقدَّسيَن،  َكُمؤِمِنيَن 
َتحتاُج اإلَيِه. َفَقْد كانَْت ِهَي نَفُسها َعوناً لَِكِثيِريَن َولِْي 
ِفي  َشِريَكيَّ  َواأِكيلا  بِِريْسِكّلا  َعَلى  3َسلُِّموا  اأيضاً.  اأنا 
الِخدَمِة ِفي الَمِسيِح َيُسوَع، 4اللَّذيِن خاَطرا بَِحياتِِهما 
َبْل  َيشُكُرُهما،  الَِّذي  َوحِدي  لَسُت  َواأنا  اأجِلْي.  ِمْن 
اأيضاً  ُأَمِم ال�ُأخَرْى. 5َسلُِّموا  كُلُّ الَكنائِِس ِفي ال� اأيضاً 

َعَلى اأعضاِء الَكِنيَسِة الَِّذيَن َيجَتِمُعوَن ِفي َبيِتِهما.
َل  اأوَّ كاَن  الَِّذي  َحبيبْي  َبْيِنُتوَس  اأ َعَلى  َسلُِّموا 
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َمرَيَم  َعَلى  6َسلُِّموا  اأِسّيا.  ِفي  الَمِسيِح  اإلَى  الُمهَتِديَن 
الَِّتي َتِعَبْت َكِثيراً ِمْن اأجِلُكْم. 7َسلُِّموا َعَلى اأنَْدُرونُِكوَس 
َوُهما خاِدماِن  جِن.  السِّ ِفي  َوَرِفيَقيَّ   ، َقريَبيَّ َوُيونِياَس 

باِرزاِن َبيَن الرُُّسِل، َوَقْد اآَمنا بِالَمِسيِح َقبِلي.
. 9َسلُِّموا  الرَّبِّ ِفي  َحِبيِبْي  اأْمِبِلياَس  َعَلى  8َسلُِّموا 

َوَعَلى  الَمِسيِح،  ِخدَمِة  ِفي  َشِريِكنا  اُأوْربانُوَس  َعَلى 
َبرَهَن  الَِّذي  اأَبلَِّس  َعَلى  10َسلُِّموا  َحبيبْي.  اإْستاِخيَس 
َعَلى اأصالَِة اإيمانِِه ِفي الَمِسيِح. َسلُِّموا َعَلى الَِّذيَن ِمْن 

عائَِلِة اأِرْسُتوُبولُوَس.
11َسلُِّموا َعَلى ِهيُروِدُيوَن َقريبْي. َسلُِّموا َعَلى الَِّذيَن 

. 12َسلُِّموا  وَس الَِّذيَن َينَتُموَن اإلَى الرَّبِّ ِمْن عائَِلِة نَْرِكسُّ
. َسلُِّموا َعَلى  َعَلى َتِريَفْينا َوَتِريُفوسا العاِمَلَتيِن بِِجدٍّ لِلرَّبِّ
. 13َسلُِّموا  َبْرِسْيَس الَمْحبوَبِة، الَِّتي َتِعَبْت َكِثيراً لِلرَّبِّ
الَِّتي  ِه  اُأمِّ َوَعَلى  الُمَتَميِِّز،  الُمؤِمِن  َذلَِك  ُروفَُس،  َعَلى 
ِهَي بَِمثاَبِة اُأمٍّ لِي اأنا اأيضاً. 14َسلُِّموا َعَلى اأِسيْنِكِريُتَس 
الَِّذيَن  خَوِة  َوال�إ َوَهْرِميَس  َوَبْتُروباَس  َوَهْرماَس  َوفِليُغوَن 

َمَعُهْم.
15َسلُِّموا َعَلى ِفيلُولُوُغَس َوُجوليا َونِيِرُيوَس َواُأخِتِه، 

الَِّذيَن  سيَن  الُمَقدَّ الُمؤِمِنيَن  َجِميِع  وَعَلْى  َواُأولُْمباَس، 
َسٍة. َمَعُهْم. 16َسلُِّموا َبعُضُكْم َعَلى َبعٍض بُِقبَلٍة ُمَقدَّ

تَُسلُِّم َعَليُكْم َجِميُع َكنائِِس الَمِسيِح.
خَوُة َعَلى اأْن َتُكونُوا َحِذِرْيَن ِمَن  17َواأُحثُُّكْم اأيُّها ال�إ

النّاِس  َوَيَضُعوَن ِفي َطِريِق  ُيَسبُِّبوَن ال�نِقساماِت  الَِّذيَن 
َفَتَجنَُّبوا  اأَخذتُُموُه.  الَِّذي  التَّعِليِم  َعكِس  َعَلى  َمعاثَِر، 

َبْل  الَمِسيَح،  َيُسوَع  َربَّنا  َهُؤل�ِء. 18اإنَُّهْم ل� َيخِدُموَن 
الُبَسطاِء  قُلُوَب  َيخَدُعوَن  َوُهْم  َشَهواتِِهْم.  َيخِدُموَن 
َخَبُر  َوَصَل  19لََقْد  َوَتَملُِّقِهْم.  الَمعُسوِل  بَِكلاِمِهُم 
ِمنُكْم.  ِجّداً  َمسُروٌر  اأنا  لَِهذا  الَجِميِع.  اإلَى  طاَعِتُكْم 
الَخْيِر،  َعَمِل  ِفي  ُحَكماَء  َتُكونُوا  اأْن  اُأِريُدكُْم  لَِكنِّي 
ُهَو َمصَدُر  الَِّذي  رِّ. 20َواهلُل  بِالشَّ َيَتَعلَُّق  ما  ِفي  َواأبِرياَء 

كُلِّ َسلاٍم َسَيسَحُق اإبِليَس َقِريباً َتحَت اأقداِمُكْم.
لَِتُكْن َمَعُكْم نِعَمُة َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح.

الَعَمِل.  ِفي  َشِريِكَي  تِيُموثاُوَس  َعَليُكْم  21ُيَسلُِّم 

َوُسوِسيباْبُرُس  َوياُسوُن،  لُوِكُيوُس  َعَليُكْم  ُيَسلُِّم  َكما 
اأقِربائي.

َعَليُكْم  اُأَسلُِّم  الرِّسالَِة،  ُن َهِذِه  َتْرتُِيوُس ُمَدوِّ 22َواأنا 

َوُمِضيُف  ُمِضيِفي  غاُيُس  َعَليُكْم  23ُيَسلُِّم   . الرَّبِّ ِفي 
الَكِنيَسِة كُلِّها ُهنا. ُيَسلُِّم َعَليُكْم اأِميُن ُصنُدوِق الَمِديَنِة 

اأراسُتُس، َواأُخونا َكواْرتُُس.
24لَِتُكْن نِْعَمُة َربَّنا َيسوَع الَمسيِح َمَعُكْم َجِميعاً. 

يماِن  ال�إ ِفي  َيُكْم  ُيَقوِّ اأْن  القاِدِر  هلِل  25الَمجُد  اآميَن. 
الَمِسيِح،  َيُسوَع  َعْن  بِها  ُر  اُأَبشِّ الَِّتي  بِشاَرتِي  بَِحَسِب 
رِّ الَِّذي َظلَّ َمْخفّياً اأجيال�ً َطِويَلًة،  َحَسَب اإعلاِن اهلِل لِلسِّ
أنِبياِء، بَِحَسِب  آَن بِواِسَطِة ِكتاباِت ال� 26ثُمَّ اُأعِلَن لَنا ال�

لَِكي  َمعلُوماً،  رُّ  السِّ َوَهَكذا صاَر  . أ  رَمِديِّ السَّ اهلِل  اأمِر 
يماِن. ُعوِب اإلَى طاَعِة اهلِل بِال�إ َتاأْتَِي َجِميُع الشُّ

لَُه الَوِحيُد الَحِكيُم ِفي َيُسوَع الَمِسيِح  ِد ال�إ 27لَِيَتَمجَّ

أَبِد. اآِميَن. اإلَى ال�

أبدّي: اأي ل� بداية له ول� نهاية. أزلّي ال� أ 26:16 السرمدي. ال�
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