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 ُروِميَة 

ِرَساِلْة بُولُْس ْلُروَمة
 بعد الميالد. بولس كان يهودي متعلّم بالقدا. عدّى حياتو الكلها مدّيّن وعذّب المسيحيّين برشة قبل ما57الّرسالة هاذي تكتبت تقريب عام 

يولّي مسيحي.
في الكتاب هاذا بولس عطى تفسير واضح ومنّظم بالقدا للعقيدة المسيحيّة: اإلنسان يولّي صالح ِعْنْد هللا باإليمان. الّشريعة تطلب ماإلنسان إنّو

يعمل الخير آما اإلنسان ما ينّجمش ْيتّمم الّشيء الّي تطلبو الّشريعة. في الكتاب هاذا بولس عبّر على الجهاد متاع النّاس الكل وهوما يحاولوا باش
يخلصوا على طريق األعمال متاعهم. »على خاطر نحب نعمل الخير، آما ما انّّجمش نعملو. راني ما نعملش الخير الّي نحب نعملو، آما نعمل الّشر

الّي ما نحبّش نعملو.«
بولس عطى الدّليل على إنّو البشر مذنبين وما ثّماش حتّى حل غير إنّو هللا يدّّخل. فّسر كيفاش إنّو الخالص على طريق دم يسوع المسيح هو
للبشر الكلهم. ما ثّماش فرق بين البشر، العادات والثّقافة، الجاه متاع اإلنسان ولّى تصّرفاتو. المذنبين باش يولّوا أبرار ويتحرروا بالنّعمة واإليمان

على طريق يسوع المسيح موش أعمال الّشريعة.

تَِحيَّة

الِّي ْسبِْق ِوْوِعْد بِيَها ْعلَى ْطِريْق 2ِمْن بُولُْس َعْبْد يَُسوْع الَمِسيْح، الِّي هللْا نَادَاْه بَاْش ْيُكوْن َرُسوْل، وْختَاُرو بَاْش ْيَخبِّْر بِالْبَشاَرة ْمتَاُعو،  1 

يِّْة دَاُوْد ِمْن ِشيِرةْ اْلَجَسْد،  3األَْنبِيَاْء ْمتَاُعو فِي الْكتُْب الُمقَدَّْسة،  ِوْظُهْر الِّي ُهَو إِْبْن هللْا بِالقُْدَرة ِمْن ِشيِرةْ 4فِي َما ْيُخْص اْبنُو الِّي َجا ِمْن ذُّرِ

وْح القُدُْس ِكقَاْم ِمْن بِيْن الُموتَى، َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح،  الِّي ِبيْه ُهَو ْخِذينَا نِْعَمة ْوَولِّينَا ُرُسْل بَاْش ْنَخلِّيوا الْشعُوْب الُكْلُهْم ْيِطيعُوا اإِليَماْن ْويِْكْرُموا 5الرُّ

ْوإِْنتُوَما َزادَا ِمْنُهْم، تِْدِعيتُوا بَاْش تَْولِّيْوا تَاْبِعيْن ْليَُسوْع الَمِسيْح،  6إِْسُمو، 
أْلَْحبَاْب هللْا الُكْلُهْم الِّي فِي ُروَما، الِّي تْنَادَاْلُهْم بَاْش ْيُكونُوا ُمْْؤْمنِيْن: النِّْعَمة 7

ِوالسَّالَْم ِليُكْم ِمْن ِعْنْد هللْا بُونَا ْوَربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح.

1

بُولُْس ْيِحْب ْيُزوْر الُمْْؤْمنِيْن الِِّي فِي ُروَما

ِوهللا الِّي نِْعبِْد فِيْه ْبُروِحي 9ْقبَْل ُكْل َشْيء نُْشُكْر هللْا ْعلَى ْطِريْق يَُسوْع الَمِسيْح ْعلَى َجاْلُكْم الُكْل، ْعلَى َخاِطْر إِيَماْنُكْم تَْخبِّْر بِيْه فِي العَالَْم الُكلُّو.  8

ْر فِيُكْم.  ْر بِاإِلْنِجيْل ْمتَاْع إِْبنُو يِْشِهْدِلي الِّي آنَا ِديَما ْنفَّكِ ْم ْنِجيُكْم  10ِوْنبَّشِ َرانِي ِمْستَاِحْج ْنُشوْفُكْم، بَاْش 11ْونُْطلُْب ِديَما فِي ْصالَتِي إِنِّي، إِْن َشاْء هللْا، انَّّجِ

يُكْم،  ْم نَْعِطيُكْم َمْوْهبَة ُروِحيَّة تْقَّوِ ْع بِاإِليَماْن ْمتَاْع اآلَخْر، اإِليَماْن ْمتَاْعُكْم ِواإِليَماْن ْمتَاْعنَا.  12انَّّجِ َما ْنِحبُّْكْمْش تِْجْهلُوا، يَا 13بَاْش ُكْل َواِحْد ِمنَّا يِتَْشجَّ

ْمْش ْونِتَْمنَّى ْنِجيُكْم بَاْش ْيُكوْن ِعْنِدي ثََمْر فِي ُوْسْطُكْم ِكيْف َما َكاْن ِعْنِدي ثََمْر ا َما انَّّجِ اْت. آَما َرانِي ْلتَوَّ اإِلْخَوة، الِّي آنَا َحاِوْلْت بَاْش ْنِجيُكْم بَْرَشة َمرَّ

االَ آنَا ْنَحاِوْل أَْكثِْر َما 15َرانِي َمْديُوْن ِللِّي يِتَْكلُّْموا ِباليُونَانِيَّة ِولِّي يِتَْكلُّْموا ْبلُغَة أُْخَرى، ْوِللقَاِريْن ِوالُموْش قَاِريْن الُكْلُهْم.  14فِي ُوْسْط الْشعُوْب الُكْلُهْم.  إِمَّ

يُْمِكْن بَاْش إِْنتُوَما َزادَا الِّي فِي ُروَما نَْحِكيْلُكْم ْعلَى اإِلْنِجيْل.

قُْدِرْة الْبَشاَرة

ْل ِوْمبَاِعْد ِلليُونَانِيِّيْن،  16 نُوا الُكْلُهْم يُْخْلُصوا، ِللْيُهوْد فِي األُّوِ ةْ هللْا بَاْش الِّي يِّمْ فِيْه تِْكِشْف البِْر ْمتَاْع هللْا بِاإِليَماْن 17آنَا َما نِْحِشْمْش بِاإِلْنِجيْل. َراُهو قُّوِ

ْوِلِإِليَماْن، ِكيْف َما تِْكتِْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »البَاْر بِاإِليَماْن بَاْش يَْحيَى.«



َغَضْب هللْا

يْو الْحِقيقَة،  18 ْوَمْعْرفِتُْهْم هلْل َظاْهَرة فِيُهْم، 19َراُهو الغََضْب ْمتَاْع هللْا تِْكِشْف ِمالْسَماْء ِضْد ُكْل ْفَساْد ْوُكْل َشْر ْمتَاْع النَّاْس الِّي بِالشَّْر ْمتَاْعُهْم ْيغَّطِ

اَهاْلُهْم،  ْنيَا الَحاَجاْت ْمتَاْع هللْا الِّي َما تِتَْشافِْش ْوقُْدْرتُو الِّي تَْبقَى ِلَألَبَْد ِوالالَُّهوْت ْمتَاُعو َظاْهِريْن فِي َمْخلُوقَاتُو. 20ْعلَى َخاِطْر هللْا َورَّ ْوِملِّي تَْخْلِقْت الدِّ

ُروا بِالغَاِلْط ْوقَْلْبُهْم 21َهاذَاَكا ْعالَْش النَّاْس َما ِعْنْدُهْمْش َحتَّى ُعْذْر.  دُوِهْش ْبِصيْفتُو هللْا ْوَما ُشْكُروِهْش، آَما َوالَّْو ْيفَّكْ َراُهْم َرْغِملِّي َعْرفُوا هللْا َما َمّجْ

اْل.  22الَجاِهْل ْظالَْم.  يُوْر 23ْوَوْقتِلِّي ُهوَما يِدَِّعيُوا الِّي ُهوَما ُحَكَماْء، َوالَّْو ُجهَّ ْوبَدّْلُوا الَمْجْد الِّي َما يَْفنَاْش ْمتَاْع هللْا بِتَْصاِوْر تِْشبِْه ِللبََشْر الفَانِيْن ِوالَّ الّطْ

ِوالَّ الَحيََوانَاْت الِّي تِْمِشي ِوالَّ الِّي تَْزِحْف.

بَدّْلُوا الَحْق ْمتَاْع هللْا بِالِكْذْب ْوِعْبدُوا الْخِليقَة ْوِخْدُموَها فِي 25َهاذَاَكا ْعالَْش هللْا َخالَُّهْم ِللْنَجاَسة بِالْشَهاِوي ْمتَاْع ْقلُوْبُهْم بَاْش ْيِهينُوا ْبدُونَاتُْهْم.  24

ْوا يَْعْملُوا فِي َحاَجاْت فَاْسدَة َماِهيْش 26ْبالَِصْة الَخاِلْق، الِّي ُهَو ُمبَاَرْك ِلَألَبَْد. آِميْن.  ْفْش، ْنَساُهْم َوالَّ َهاذَاَكا ْعالَْش هللْا َخالَُّهْم ِللْشَهاِوي الِّي َما تَْشّرِ

لُوا َما َعاِدْش يَْعْملُوا َعالَقَاْت َعاِديَّة ْمَع الْنَساء ْوَهاُجوا ِوْشتَْهاْو ْبعَْضُهْم. ِوالْرَجاْل َعْملُوا الفَاْحَشة ْمَع الْرَجاْل ِوْخذَاْو 27َعاِديَّة،  ِوالْرَجاْل َزادَا بَّطْ

الِعقَاْب الِّي يِْستَْحقُّوْه ْعلَى ْفَساْدُهْم.

فَاتُْهْم الِّي َما تِْليِقْش.  28 تِْمالَْو ْبَأَْنَواْع الظُّْلْم ِوالشَّْر ِوالْطَمْع 29ْوَما دَاْمُهْم َما َحبُّوْش يَْبقَاْو يَْعْرفُوا هللْا، َخالَُّهْم ْلتَْفِكيْرُهْم الِّي ُموْش َمْقبُوْل ِوْلتََصرُّ

يِْحُكوا بِالَخايِْب ْعلَى ْبعَْضُهْم، يَْكْرُهوا هللْا، ْيعَاْيُروا فِي النَّاْس، ِمتَْكبِّْريْن 30ِوالْنَجاَسة، تِْمالَْو بالُحْسْد ِوالقَتْْل ِوالعَْرْك ِوالغَشَّة ِوالُخْبْث. ِمْليَانِيْن ِبالنَِّميَمة 

َما يِْفْهُموْش ْوَما ِعْنْدُهْمْش ِكْلَمة ْوَما ْيِحنُّوْش ْوَما يَْرْحُموْش،  31ِمتْفُوْخِريْن، ْيبَدُّْعوا فِي َعْمالَْن الشَّْر، َعاِصيْن َواْلِديُهْم، 
َرْغِملِّي يَْعْرفُوا الُحْكْم ْمتَاْع 32

هللْا إِنُّْهْم الِّي يَْعْملُوا الَحاَجاْت الِّي ِكيْف َهكَّا يِْستَاْهلُوا بَاْش ْيُموتُوا، ُموْش َما يَْعْملُوُهْمْش آَكاُهو آَما يَْفْرُحوا بِلِّي يَْعْملُوُهْم.

الُحْكْم ْمتَاْع هللْا

َهاذَاَكا ْعالَْش َراْك َما ِعْنِدْكْش َحتَّى ُعْذْر يَا إِْنَساْن، يَلِّي تُْحُكْم ْعلَى النَّاْس األُْخِريْن ْوإِْنِت تَْعِمْل فِي ْعَمايِْلُهْم ِهَي ِبيْدَها. َراْك تُْحُكْم 1 

يَاِخي َماِشي فِي بَاِلْك، يَا إِْنَساْن، الِّي ِكتُْحُكْم ْعلَى 3نَْعْرفُوا الِّي هللْا يُْحُكْم بِالَحْق ْعلَى النَّاْس الِّي يَْعْملُوا الَحاَجاْت َهاِذيَكا.  2ْعلَى ُروِحْك 

يبَة ْمتَاُعو ْوُوْسْع بَالُو 4النَّاْس الِّي يَْعْملُوا فِي الَحاَجاْت َهاذُوُكْم ْوإِْنِت َزادَا تَْعِمْل فِيُهْم بَاْش تِْمنَْع ِمالُحْكْم ْمتَاْع هللْا؟  ِوالَّ إِْنِت َماِكْش َعاِمْل قِيَمة ِللّطِ

يبَة ْمتَاْع هللْا الَمْفُروْض تَْخلِّيْك اتُّوْب؟  آَما َراْك بِالْعنَاْد الّي في قَْلبِْك الَكاِسْح قَاِعْد تِْلْم فِي َغَضْب ْلُروِحْك ِللْنَهاْر 5ْوَصْبُرو؟ يَاِخي َما تَْعِرْفْش الِّي الّطِ

بَاْش يَْعِطي الَحيَاةْ األَبَِديَّة ِللِّي ْيفَْرْكُسوا ْعلَى األَْعَماْل 7َراُهو بَاْش ْيَجاِزي ُكْل َواِحْد ْعلَى قَْد َما ْعَمْل.  6الِّي بَاْش يُْظُهْر فِيْه الُحْكْم العَاِدْل ْمتَاْع هللْا، 

اْلَحة ِوالَمْجْد ِوالَكَراَمة ِوالَحيَاةْ الِّي َما تُوفَاْش ْوُهوَما َصاْبِريْن،  آَما بَاْش يَْغِضْب َعلِّي ْيِحبُّوا ْرَواْحُهْم ْويَْعِصيُوا الَحْق ِوْيِطيعُوا البَاِطْل ْوبِْش 8الصَّ

ْل ِوْمبَاِعْد اليُونَانِي،  9يَْسِخْطُهْم.  آَما هللْا بَاْش يَْعِطي َمْجْد ْوَكَراَمة ْوَسالَْم ْلُكْل َواِحْد يَْعِمْل 10ِشدَّة ْوِضيْق ْلُكْل إِْنَساْن يَْعِمْل الشَّْر، الْيُهوِدي فِي األُّوِ

ْل ِوْمبَاِعْد ِلليُونَانِيِّيْن.  الِّي َعْملُوا الْذنُوْب ْوُهوَما َما ِعْنْدُهْمْش َشِريِعْة ُموَسى، بَاْش ْيُموتُوا 12َراُهو هللْا َما ْيعَاِمْل َحتَّى َحْد.  11الِخيْر، ِللْيُهوْد فِي األُّوِ

َراُهْم َما ُهْمْش الِّي يِْسْمعُوا فِي الشَِّريعَة ُهوَما 13َزادَا ِمْن ِغيْر َشِريعَْة. ِولِّي َعْملُوا الْذنُوْب ْوُهوَما ِعْنْدُهْم َشِريِعْة ُموَسى بَاْش تُْحُكْم ْعِليُهْم الشَِّريعَة. 

َوْقتِلِّي النَّاْس الِّي َما ُهْمْش ْيُهوْد الِّي َما ِعْنْدُهْمْش َشِريعَْة ِبْطبِيِعتُْهْم 14الِّي أَْبَراْر ِعْنْد هللْا، آَما الِّي يَْعْملُوا بِالشَِّريعَة ُهوَما الِّي هللْا بَاْش ْيُردُّْهْم أَْبَراْر. 

يْو الِّي الشَّْيء الِّي تِْحْب ْعِليْه 15يَْعْملُوا الشَّْيء الِّي تِْحْب ْعِليْه الشَِّريعَة، َراُهْم بَاْش ْيُكونُوا َشِريعَْة ِلْرَواْحُهْم، َحتَّى إِذَا َكاْن َما ِعْنْدُهْمْش َشِريعَْة.  ْيَوّرِ

ة ادَّافِْع ْعِليُهْم.  ة تِتِْهْمُهْم ْوَمرَّ ِوالشَّْيء َهاذَا بَاْش ْيُكوْن ْنَهاِرْت 16الشَِّريعَة َمْكتُوْب فِي ْقلُوْبُهْم ْوَضَمايِْرُهْم َزادَا تِْشِهْد ْعلَى الشَّْيء َهاذَا ِوأْفَكاْرُهْم َمرَّ

2



ْر بِيْه. الِّي هللْا بَاْش يُْحُكْم ْعلَى الَحاَجاْت الْمُخبّْيَة فِي ْقلُوْب النَّاْس ْعلَى ْطِريْق يَُسوْع الَمِسيْح ِكيْف َما ْيقُوْل اإِلْنِجيْل الِّي ْنبَّشِ

الْيُهوْد ِوالشَِّريعَة

ْل ْعلَى الشَِّريعَة ْوتِتْفُوِخْر ْبعاَلَْقتِْك بِاهلل،  17 ي فِي ُروِحْك ْيُهوِدي، ِوْمعَّمِ ْوإِْنِت يَلِّي تَْسّمِ
ْق بِيْن الَحاَجاْت الِّي َما ُهْمْش ِكيْف 18 ْوتَْعِرْف إَِراْدتُو، ِوتْفَّرِ

اْل، ِوتْعَلِّْم الِّي 20ْوَواثِْق الِّي إِْنِت تْقُوْد فِي الِعْميَاْن، ِولِّي إِْنِت نُوْر ِللِّي َعاْيِشيْن فِي الْظالَْم  19ْبعَْضُهْم ِواْنِت تِتْعَلِّْم ِمالشَِّريعَة،  ِولِّي إِْنِت تِْهِدي الُجهَّ

االَ إِْنِت، يَلِّي تْعَلِّْم فِي األُْخِريْن، ُموْش َكاْن تْعَلِّْم ُروِحْك ِخيْر؟ يَاِخي تُوِعْظ 21َماَزالُو ْصغَاْر، ِولِّي إِْنِت ِعْنِدْك الِعْلْم ِوالَحْق الِّي ُموُجوْد فِي الشَِّريعَة.  إِمَّ

تِتْفُوِخْر بِالشَِّريعَة ِوتِْهيْن هللْا 23يَاِخي تْقُوْل َما تَْزنَاْوْش ْوإِْنِت تِْزنَى؟ تَْكَرْه الْصنَْب ْوتِْسِرْق فِي الَهْيِكْل ْمتَاْعَها؟  22وتْقُوْل َما تِْسْرقُوْش ْوإِْنِت تِْسِرْق؟ 

ْر الشَِّريعَة؟  الْطُهوْر َعْندُو قِيَمة إِذَا 25َراُهو ِكيْف َما ُهو َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »النَّاْس الِّي َما ُهْمْش ْيُهوْد ُكْفُروا ْبِإِْسْم هللْا بِْسبَْبُكْم.«  24  ِكتَْكّسِ

ْر.  يْع الشَِّريعَة، آَما إِذَا َكاْن َخاِلْفْت الشَِّريعَة َراْك َكِإِنِّْك َما ِكْش ْمَطّهِ ِريْن يَْعْملُوا بِاألَْحَكاْم ْمتَاْع بِالشَِّريعَة، 26َكاْن اّطِ ْوإِذَا َكاْن النَّاْس الِّي ُموْش ْمَطّهْ

ِريْن؟  ِريْن آَما بِْطبِيِعتُْهْم ْيِطيعُوا فِي الشَِّريعَة بَاْش يُْحْكُموا ْعِليْك إِْنِت الِّي ِعْنِدْك الْكتَاْب الُمقَدَّْس 27يَاِخي هللْا ُموْش بَاْش يِْحِسْبُهْم ْمَطّهْ ِوالُموْش ْمَطّهْ

يِعْش الشَِّريعَة.  ة فِي الْبدَْن،  28ِوالْطُهوْر آَما َما اّطِ ْر ُروُحو ْيُهوِدي، ِوالْطُهوْر الَحقَّانِي ُموْش َحاَجة ِمْن بَرَّ آَما 29َراُهو الْيُهوِدي الَحقَّانِي ُموْش الِّي ْيَظّهِ

وْح ُموْش بِالْحُروْف. اإِلْنَساْن َهاذَاَكا يُْشْكُروا هللْا ُموْش النَّاْس. الْيُهوِدي الَحقَّانِي َراُهو ِمْن دَاِخْل، ِوالْطُهوْر الَحقَّانِي َحاَجة فِي القَْلْب بِالرُّ

ة فَايِْدةْ الْطُهوْر؟  1  ة يِْستْفَاْد الَواِحْد ِكْيُكوْن ْيُهوِدي؟ ِوْشنُوَّ االَ ْشنُوَّ ْن 2إِمَّ ة بَْرَشة فََوايِْد فِي بَْرَشة َحاَجاْت. األُولَى بِالُكْل ِهَي إِنُّو هللْا إِّمِ ثَمَّ

َحاَشا! َحتَّى إِذَا 4  ْوإِذَا َكاْن ْجَماَعة ِمْنُهْم َما َكانُوْش ثِيقَة؟ يَاِخي الِخيَانَْة ْمتَاْعُهْم تُْرْد األََمانَة ْمتَاْع هللْا بَاْطلَة؟  3الْيُهوْد ْعلَى الِكْلَمة ْمتَاُعو. 

َكاْن النَّاْس الُكْلُهْم َكاْذبِيْن َراُهو هللْا َصاِدْق. ِكيْف َما ْيقُوْل الْكتَاْب الُمقَدَّْس:

3
ْم ي الِّي إِْنِت َصاِدْق ِكتِتَْكلِّ ِوتَْوّرِ

ْر بََراْءتِْك ِكيِتْْهُموْك. ِوتَْظّهِ

ْر البِْر ْمتَاْع هللْا، آْش بَاْش ْنقُولُوا؟ يَاِخي هللْا َظاِلْم ِكْيعَاقِْبنَا؟ ِوْهنَا نِتَْكلِّْم ِكيْف بََشْر.  5 االَ ِكيفَاْش هللْا بَاْش يُْحُكْم ْعلَى 6آَما إِذَا َكاْن ْفَساْدنَا ْيَظّهِ َحاَشا! إِمَّ

االَ ْعالَْش يِتْْحَكْم ْعِليَّ ِكيْف َواِحْد يَْعِمْل فِي الْذنُوْب؟  7العَالَْم؟  ْد، إِمَّ ْدْق ْمتَاْع هللْا بَاْش ِيتَْمّجِ ْر الّصِ ِوْعالَْش َما 8آَما إِذَا َكاْن الِكْذْب ْمتَاِعي ْيِزيْد ْيَظّهِ

ْوا ْعِلينَا، ْويِدَِّعيُوا الِّي أَْحنَا ْنقُولُوا بِالشَّْيء َهاذَا؟ َهاذُوَما َراُهو الِعقَاْب ْمتَاْعُهْم َعاِدْل. ة نَاْس يِتْباَلَّ نَْعْملُوْش الشَّْر بَاْش ْيِجي ِمنُّو الِخيْر، ِكيْف َما ثَمَّ

َحتَّى َواِحْد َما ُهو بَاْر

يْت الِّي الْيُهوْد ِواليُونَانِيِّيْن الُكْلُهْم تَْحْت السُّْلَطة ْمتَاْع الذَّْنْب.  9 ة، َماالَ؟ يَاِخي أَْحنَا ِخيْر ِمالنَّاْس األُْخِريْن؟ ُمْستَِحيْل، َرانِي َوّرِ ِكيْف َما ْيقُوْل 10  ْشنُوَّ

الْكتَاْب الُمقَدَّْس:

َحتَّى َواِحْد َماُهو بَاْر، َحتَّى َواِحْد

َحتَّى َواِحْد َما يِْفِهْم 11
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ْج ْعلَى َربِّي. َحتَّى َواِحْد َما ْيلَّوِ

الُكْلُهْم َضلُّو، الُكْلُهْم ُغْلُطوا. 12

َحتَّى َواِحْد َما يَْعِمْل البَاِهي، َحتَّى َواِحْد

ْقَراِجْمُهْم ِكيْف الْقبُوَراْت تَْحلُّوا 13  

ْويَْخْدُعوا فِي النَّاْس بِْلَسانَاتُْهْم.

ْوِسْم الْلفَاِعي يُْخُرْج ِمْن افَّاْمُهْم.

ُهْم َمْليَاْن ِباللَّْعنَة ِوالْمَراَرة. 14   فُّمْ

َساقِيُهْم ْخِفيفَة ِكتِْجِري بَاْش تُْقتُْل األَْرَواْح، 15  

ْوفِي ْطِريْقُهْم الْخَراْب ِوالِميِزيْريَا. 16

ْوَما َعْرفُوْش ْطِريْق السَّالَْم. 17

ْوَما ْيَخافُوْش ِمْن هللا. 18  

ا أَْحنَا نَْعْرفُوا الِّي َوْقتِلِّي الشَِّريعَة تْقُوْل أَْي َحاَجة َراِهي تَْكلِّْم فِلِّي تُْحُكْم فِيُهْم الشَِّريعَة، بَاْش النَّاْس الُكْلُهْم يُْسْكتُوا ِوالعَالَْم الُكلُّو ْيَولِّي تَْحْت ُحْكْم 19 تَوَّ

َحتَّى َواِحْد َما ْيَولِّي بَاْر ِعْنْد هللْا ِكيَْعِمْل الشَّْيء الِّي تْقُوْل ْعِليْه الشَِّريعَة، َراُهو بِالشَِّريعَة تِتْْعَرْف الْذنُوْب. 20هللْا. 

التَّْبِريْر ِواِإِليَماْن

ا بَاْن ِكيفَاْش هللْا ْيُرْد النَّاْس أَْبَراْر ِمْن ِغيْر الشَِّريعَة ِوالْكتُْب الُمقَدَّْسة الِّي يِْشْهدُوا بِالشَّْيء َهاذَا.  21 البِْر ْمتَاْع هللْا بِاإِليَماْن ْبيَُسوْع الَمِسيْح ِللِّي 22آَما تَوَّ

اْش َحتَّى فَْرْق بِيْن النَّاْس.  نُوا الُكْلُهْم: َراُهو َما ثَمَّ ِوالُكْلُهْم َولُّوا أَْبَراْر ْبالَْش ِوْبنِْعِمْة 24َما دَاْمُهْم الُكْلُهْم َعْملُوا الْذنُوْب ِوتِْحْرُموا ِمالَمْجْد ْمتَاْع هللْا.  23يِّمْ

ي البِْر 25هللْا ْعلَى ْطِريْق الِفدَاْء ْمتَاْع الَمِسيْح يَُسوْع  نُوا بِيْه الُكْلُهْم. ِوهللا ْعَمْل الشَّْيء َهاذَاَكا بَاْش ْيَوّرِ و، ِللِّي يِّمْ ِولِّي قَدُّْمو ِللنَّاْس َكفَّاَرة بِاإِليَماْن ْبدَمُّ

ْن 26ْمتَاُعو ْعلَى َخاِطْر هللْا ْبَصْبُرو ْغِفْر الْذنُوْب الِّي تْعَْمِلْت ْقبَْل.  ْر ُكْل ِمْن يِّمِ ي الِّي ُهَو بَاْر ِوْيبَّرِ ي البِْر ْمتَاُعو فِي الَوْقْت الَحاِضْر بَاْش ْيَوّرِ ْيَوّرِ

اْش ْعالَْش؟ ْبَأَْي َشِريعَْة؟ َشِريِعْة األَْعَماْل؟ الَ، َراُهو ْبَشِريِعْة اإِليَماْن.  27ْبيَُسوْع.  االَ ْعالَْش نِتْفُوْخُروا؟ َما ثَمَّ َرانَا ْنقُولُوا الِّي اإِلْنَساْن ْيَولِّي بَاْر 28إِمَّ

ِوالَّ هللْا إِالَْه الْيُهوْد آَكاُهو؟ يَاِخي ُموْش إاِلَْه الْشعُوْب األُْخِريْن َزادَا؟ إِي ْنعَْم، ُهَو إِالَْه الْشعُوْب األُْخِريْن 29بِاإِليَماْن ُموْش بِاألَْعَماْل ْمتَاْع الشَِّريعَة. 

ِريْن بِاإِليَماْن ْمتَاْعُهْم.  30َزادَا.  ِريْن ِوالُموْش ْمَطّهْ ْر الْمَطّهْ يَاِخي أَْحنَا ْنُردُّوا الشَِّريعَة َما فِيَهاْش فَاْيدَة بِاإِليَماْن؟ الَ، 31َما دَاُمو هللْا َواِحْد ْوبِْش ْيبَّرِ

بِالعَْكْس أَْحنَا ْنثَبّْتُوا الشَِّريعَة.
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اِإِليَماْن ْمتَاْع ِإِْبَراِهيْم

لُوا بُونَا إِْبَراِهيْم ِمْن ِجيِهْة اْلَجَسْد؟  1  االَ آْش بَاْش ْنقُولُوا َعلِّي َحّصْ لَْو َكاْن إِْبَراِهيْم تْبَِرْر بِاألَْعَماْل، َراُهو َعْندُو َحاَجة ِيتْفُوِخْر بِيَها، 2إِمَّ

ْق هللْا ِوالشَّْيء َهاذَاَكا تِْحِسْبلُو بِْر.«  3  آَما ُموْش قُدَّاْم هللْا.  الِّي يِْخِدْم َما تِتْْحِسْبلُوْش أُْجْرتُو ِكيْف 4آْش ْيقُوْل الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »إِْبَراِهيْم َصدِّ

ْوَهاذَا َزادَا الِّي 6آَما الِّي َما يَْعِمْل َحتَّى َشْيء ْويَاثِْق فِي هللْا الِّي ُهَو ْيُرْد الفُسَّاْد أَْبَراْر، اإِليَماْن ْمتَاُعو بَاْش يِتْْحِسْبلُو بِْر.  5النِّْعَمة، آَما َراِهي ِمْن َحقُّو. 

اِجْل الِّي يِْحْسبُو هللْا بَاْر ِمْن ِغيْر أَْعَماْل: قَالُو دَاُوْد ِكبَاِرْك الرَّ

4
ة ِليُهْم الِّي ْعيُوْبُهْم تِْستِْرْت. 7   َصحَّ

ِوْذنُوْبُهْم تِْغْفِرْت.

اِجْل الِّي هللْا َما يِْحِسْبلُوْش ْذنُوبُو. 8 ة ِليْه الرَّ َصحَّ

ْبَراِهيْم.  9 دُوا: َراُهو اإِليَماْن تِْحِسْب بِْر إْلِ ِريْن َزادَا؟ َرانَا أَْحنَا ْنَأَّكْ ِريْن آَكاُهو ِوالَّ ِللُموْش ْمَطّهْ االَ ِكيفَاْش تِْحِسْبلُو؟ 10يَاِخي البَْرَكة َهاِذي ِللْمَطّهْ إِمَّ

ْر!  ْخذَا األََماَرة ْمتَاْع الْطُهوْر ِكيْف َطابِْع ْمتَاْع البِْر الِّي َولَّى َعْندُو بِاإِليَماْن ْوُهَو 11ْقبَْل الْطَهاَرة ِوالَّ بَْعْدَها؟ ُموْش بَْعْد الْطَهاَرة، آَما ْقبَْل َما يِطَّّهِ

ِريْن الُكْلُهْم بَاْش ُهوَما َزادَا ْيَولِّيْو أَْبَراْر.  نُوا ْوُهوَما َما ُهْمْش ْمَطّهْ ْر. بَاْش ْيَولِّي بُو الِّي يِّمْ ِريْن الِّي ْزيَادَة ْعلَى إِنُّْهْم 12َماَزاْل ُموْش ْمَطّهِ ْوبُو ِللْمَطّهْ

ْر. ِريْن ْيتَبّْعُوا فِي ُخْطَواْت اإِليَماْن ْمتَاْع بُونَا إِْبَراِهيْم ْقبَْل َما يِطَّّهِ ْمَطّهْ

اِإِليَماْن ِوالَوْعْد

ْنيَا، َما َجاْش بِالشَِّريعَة آَما بِالبِْر الِّي ْيِجي بِاإِليَماْن  13 يتُو إِنُّْهْم بَاْش يُوْرثُوا الدِّ ْبَراِهيْم ِوْلذُّرِ إِذَا َكاْن الِّي ْيتَبّْعُوا فِي الشَِّريعَة 14الَوْعْد الِّي تِْعَطى إْلِ

االَ َراُهو اإِليَماْن َما فِيِهْش َحتَّى فَاْيدَة ِوالَوْعْد يُْبُطْل:  اْش َشِريعَْة 15ُهوَما الِّي بَاْش يُوْرثُوا، إِمَّ َراِهي الشَِّريعَة تِْجيْب الغََضْب ْمتَاْع هللْا، آَما ِويْن َما ثَمَّ

اْش َمْعْصيَة.  يَّْة الُكْلُهْم، ُموْش ِللِّي ُهوَما 16َما ثَمَّ ة نِْعَمة بَاْش ْيُكوْن الَوْعْد َمْضُموْن ِللذُّّرِ ْم تُْكوْن ثَمَّ َهاذَاَكا ْعالَْش َراُهو الَوْرثَة تِْجي بِاإِليَماْن بَاْش تْنَّجِ

ِكيْف َما ُهو َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »َرانِي 17  ْيتَبّْعُوا فِي الشَِّريعَة آَكاُهو، آَما َزادَا ِللِّي ِعْنْدُهْم إِيَماْن ِكيْف إِيَماْن إِْبَراِهيْم. َراُهو بُونَا أَْحنَا الُكْلنَا، 

ْن بِيْه، الِّي يَْعِطي الَحيَاةْ للُموتَى، ِوْيُرْد الَحاَجاْت الِّي َما ِهيْش ُموُجودَة َكِإِنَّْها ُموُجودَة.  يتِْك بُو ْمتَاْع بَْرَشة ْشعُوْب.« قُدَّاْم هللْا الِّي إِّمِ ْن 18  َردِّ إِْبَراِهيْم اّمِ

يتِْك.«  ْبْط ِكيْف َما تْقَاْل: »قَْد َهكَّا بَاْش تُْكوْن ذُّرِ ة َحتَّى أََمْل، ْوَهكَّا َولَّى بُو ْمتَاْع بَْرَشة ْشعُوْب بِالضَّ إِيَمانُو 19  ْوَكاْن َعْندُو أََمْل َحتَّى َوْقتِلِّي َما َكانِْش ثَمَّ

ة.  ْوَما َكانِْش َما ِعْندُوْش 20َما ْضعُْفْش َوْقتِلِّي ْخَزْر ْلبَْدنُو، الِّي َكاْن َمْحُسوْب ِميْت ْوُعْمُرو تَْقِريْب ْميَاةْ ْسنَة ْوَما ْخَزْرْش ِللْرَحاْم الَميِّْت ْمتَاْع َسارَّ

ْد هللْا،  اْه ْوَمّجِ ْش فِي الَوْعْد ْمتَاْع هللْا، آَما اإِليَماْن ْمتَاُعو قَوَّ إِيَماْن ْوَما َشّكِ
ْم الشَّْيء الِّي ْوِعْد ِبيْه.  21 ْد بَْرَشة الِّي هللْا قَاِدْر بَاْش ْيتَّمِ َهاذَاَكا 22ْوَكاْن ِمتَْأَّكِ

ْق هللْا ِوالشَّْيء َهاذَاَكا تِْحِسْبلُو بِْر  آَما ِلينَا أَْحنَا َزادَا. بَاْش ِيتْْحِسبِّْلنَا 24آَما ِكْلِمْة: »تِْحِسْبلُو« َما تِْكتْبِتْْش ْعلَى َخاْطُرو ُهَو آَكاُهو،  23ْعالَْش إِْبَراِهيْم َصدِّ

نُوا بِلِّي ْيقَيِّْم يَُسوْع َربّْنَا ِمْن بِيْن الُموتَى.  ْرنَا. 25أَْحنَا الِّي نِّمْ الِّي هللْا َسلُّْمو ِللُموْت ْعلَى َخاِطْر ْذنُوْبنَا ْوقَاْم ِمالُموْت بَاْش ْيبّرِ
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البِْر ِوالَخالَْص

االَ َمادَاْمنَا َولِّينَا أَْبَراْر بِاإِليَماْن َخلّي ْيُكوْن ِعْنْدنَا َسالَْم ْمَع هللْا ْبَربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح  1  ُموا نُْدْخلُوا بِاإِليَماْن ِللنِّْعَمة 2إِمَّ الّي ِبيْه ُهَو َولِّينَا انَّّجْ

ا ونِْفتَْخُروا بِاألََمْل الِّي ِعْنْدنَا فِي َمْجْد هللْا  ْوأَْكثِْر ِمْن َهكَّا نَْفْرُحوا َزادَا فِي األَْوقَاْت الْصِعيبَة ْوإِْحنَا َعاْرفِيْن الِّي 3الِّي أَْحنَا فِيَها تَوَّ

ْبْر.  ْبْر اْخبِبَاْر، ْوفِي االْختِبَاْر َرَجاْء،  4األَْوقَاْت الْصِعيبَة تِْجيْب الصَّ ِوالّرَجاْء فِي هللْا َما ْيَخيِّْبنَاْش، ْعلَى َخاِطْر هللْا َصْب ْمَحبّْتُو في ْقلُوْبنَا 5ْوفِي الصَّ

وْح القُدُْس الِّي ْعَطاُهوْلنَا.  ْصِعيْب بَاْش الَواِحْد ْيُموْت ْعلَى 7ْوإِْحنَا َماِزْلنَا ْضعَاْف، َماْت الَمِسيْح ْعلَى َخاِطْر الِمْذْنبِيْن فِي الَوْقْت الِّي ْختَاُرو هللْا.  6بِالرُّ

ْع ِوْيُموْت ْعلَى َخاِطْر إِْنَساْن بَاِهي.  انَا ْمَحبّْتُو ِكَماْت الَمِسيْح ْعلَى َخاِطْرنَا َوْقتِلِّي أَْحنَا َماِزْلنَا 8َخاِطْر إِْنَساْن بَاْر، ْوُمْمِكْن الَواِحْد يِتَْشجَّ آَما هللْا َورَّ

ِمْذْنبِيْن. 
و، ِزيْد ْعلَى َهذا بَاْش نُْخْلُصوا بِيْه ُهَو ِمالغََضْب ْمتَاْع هللْا.  9 ا َولِّينَا ِمتْبََرِريْن ْبدَمُّ َراُهو إِذَا ُكنَّا، ْونِْحنَا أَْعدَاْء ْمتَاْع هللْا تَْصاِلْحنَا 10َما دَاْمنَا تَوَّ

ا ْوإِْحنَا ِمتَْصاْلِحيْن ْمعَاْه بَاْش نُْخْلُصوا بِْحيَاةْ إِْبنُو.  االَ أَْكثِْر ِمْن َهذَا تَوَّ ْوإِْحنَا َزادَا نَْفْرُحوا فِي هللْا ْبَربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح 11ْمَع هللْا بِالُموْت ْمتَاْع إِْبنُو، إِمَّ

ا تَْصاِلْحنَا ْمَع هللْا. الِّي ْعلَى ْطِريقُو تَوَّ

5

آَدْم ِوالَمِسيْح

ْنيَا ْعلَى ْطِريْق إِْنَساْن َواِحْد، ِوالُموْت ْعلَى ْطِريْق اْلَخِطيّة. ْوَهكَّا النَّاْس الُكْلُهْم َوالَّْو ْيُموتُوا ْعلَى َخاِطْر الُكْلُهْم 12 َهاذَاَكا ْعالَْش الَخِطيَئَة َجاْت ِللدِّ

اْش َشِريعَْة، اْلَخِطيّة َما يِتْْحِسْبْش.  13َعْملُوا اْلَخَطايِا.  آَما ِمْن آدَْم ْلَوْقْت ُموَسى الُموْت 14اْلَخِطيّة َكانْت فِي العَالَْم ْقبَْل َما تِتْْعَطى الشَِّريعَة. آَما ِويْن َما ثَمَّ

آَما الَمْوْهبَة ْمتَاْع هللْا َما 15ْحُكْم فِي البََشْر الُكْلُهْم، َحتَّى فِي النَّاْس الِّي َما َعْملُوْش اْلَخَطايا ِكيْف َما ْعَمْل آدَْم. ْوَكاْن آدَْم ِمثَاْل ِللِّي بَاْش ْيِجي بَْعدُو. 

ِهيْش ِكيْف اْلَخِطيّة. إِذَا َكاْن بَْرَشة نَاْس َماتُوا بِْسبَْب َخِطيّة إِْنَساْن َواِحْد، َراِهي النِّْعَمة ْمتَاْع هللْا أَْكبِْر ابَّْرَشة ِوالْعِطيَّة ْمتَاُعو الِّي ْعَطاَها ْلبَْرَشة نَاْس

ْوَراِهي الْعِطيَّة َما ِهيْش ِكيْف اإِلْنَساْن الَواِحْد الِّي ْعَمْل َخِطيّة. الُحْكْم الِّي َجا ِمْن 16ْعلَى ْطِريْق النِّْعَمة ْمتَاْع إِْنَساْن َواِحْد الِّي ُهَو يَُسوْع الَمِسيْح. 

ة بَْرَشة َخطايَا، َجابِْت التَّْبِريْر.  إِذَا َكاْن بِْسبَْب اْلَخطيّة ْمتَاْع اإِلْنَساْن 17َخِطيّة اإِلْنَساْن الَواِحْد َخلَّى النَّاْس يِتْْحُكْم ْعِليُهْم. آَما الْعِطيَّة بِالنِّْعَمة، َرْغِملِّي ثَمَّ

الَواِحْد الُموْت ْحُكْم فِي النَّاْس ْعلَى ْطِريقُو، قَدَّاْش الِّي ْخذَاْو النِّْعَمة الْعِظيَمة ِوالْعِطيَّة ْمتَاْع البِْر يُْحْكُموا فِي الَحيَاةْ ْعلَى ْطِريْق إِْنَساْن َواِحْد الِّي ُهَو

يَُسوْع الَمِسيْح!

ت النَّاْس الُكْلُهْم يِتْْحَكْم ْعِليُهْم، َزادَا بِْر َواِحْد ْيِهْز النَّاْس الُكْلُهْم ِللبِْر ِوالَحيَاةْ.  18 ِكيْف َما بِالَمْعْصيَة ْمتَاْع اإِلْنَساْن الَواِحْد 19ِكيْف َما َخطيّة َواِحْد َخالَّ

الشَِّريعَة َجاْت بَاْش اْلَخَطايا تُْكثُْر، آَما ِويْن تُْكثُْر 20بَْرَشة نَاْس تَْردُّوا َخاْطَئين، َزادَا بِالطَّاَعة ْمتَاْع اإِلْنَساْن الَواِحْد بَْرَشة نَاْس بَاْش يِتَْردُّوا أَْبَراْر. 

بَاْش ِكيْف َما الَخِطيَئَة ُحْكِمْت بَاْش تَْخلِّي النَّاْس ْيُموتُوا، النِّْعَمة َزادَا تُْحُكْم ْعلَى ْطِريْق البِْر بَاْش تَْخلِّي النَّاْس يَاْخذُوا 21اْلَخَطايا تِْزيْد تُْكثُْر النِّْعَمة. 

الَحيَاةْ األَبَِديَّة ْعلَى ْطِريْق يَُسوْع الَمِسيْح َربّْنَا.

الُموْت ِوالَحيَاْة ْمَع الَمِسيْح

االَ آْش بَاْش ْنقُولُوا؟ يَاِخي نُْقْعدُوا ْنِعيُشوا فِي الَخِطيَئَة بَاْش النِّْعَمة تُْكثُْر؟  1  َحاَشا! أَْحنَا الِّي ُمتْنَا ْعلَى الَخِطيَئَة ِكيفَاْش نَْبقَاْو ْنِعيُشوا 2إِمَّ

ْدنَا بَاْش ْنُموتُوا ْمعَاْه؟  3فِيَها؟  ْدنَا فِي الَمِسيْح يَُسوْع تْعَّمِ ْوتِْدفِنَّا ْمعَاْه بِالَمْعُموِديَّة ِلْلُموْت، 4ِوالَّ َما ُكْمْش َعاْرفِيْن الِّي أَْحنَا الُكْلنَا الِّي تْعَّمِ

ْدنَا ْمعَاْه ِكُمتْنَا ِكيفُو، 5بَاْش ِكيْف َما الَمِسيْح قَاْم ِمْن ِبيْن الُموتَى بِالَمْجْد ْمتَاْع اآلْب، َهكَّا أَْحنَا َزادَا بَاْش ْنِعيُشوا فِي الَحيَاةْ الْجِديدَة.  َراُهو ِكيْف َما تَْوّحِ
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دُوا ْمعَاْه ِكْنقُوُموا ِكيْف َما قَاْم ُهَو.  ْوإِْحنَا نَْعْرفُوا الِّي اإِلْنَساْن الْقِديْم الِّي فِينَا تِْصلَْب ْمعَاْه بَاْش الْبدَْن ْمتَاْع الَخِطيَئَة يِْفنَى، ْوَما َعاِدْش 6َزادَا بَاْش ِنتَْوّحْ

نُوا الِّي أَْحنَا َزادَا بَاْش 8َراُهو الِّي ْيُموْت ْيَولِّي ُحْر ِمالسُّْلَطة ْمتَاْع الَخِطيَئَة.  7بَاْش نَْبقَاْو َعبِيْد ْمتَاْع الَخِطيَئَة.  آَما إِذَا َكاْن ُمتْنَا ْمَع الَمِسيْح، َرانَا نِّمْ

ة أُْخَرى ِوالُموْت ُموْش بَاْش ْيُكوْن َعْندُو ُسْلَطة ْعِليْه، 9نَْحيَاْو ْمعَاْه.  ْونَْعْرفُوا إِنُّو الَمِسيْح بَْعْد َما قَيُّْمو هللْا ِمْن بِيْن الُموتَى ُموْش بَاْش ْيُموْت َمرَّ

10  ، ة َوْحدَة ْعلَى الَخِطيَئَة. ِوالَحيَاةْ الِّي بَاْش ْيِعيْشَها َراُهو ْيِعيْشَها هّلِِلّ االَ إِْنتُوَما َزادَا يِْلِزْمُكْم تِْحْسبُوا ْرَواْحُكْم 11ْوَكْونُو َماْت، َهاذَا َمْعنَاْه إِنُّو َماْت َمرَّ إِمَّ

ُموتَى ْعلَى الَخِطيَئَة ْوَحيِّيْن هلْل فِي الَمِسيْح يَُسوْع.

َما تَْسلُّْموْش األَْعَضاْء ْمتَاْع ْبدُونَاتُْكْم 13َهاذَاَكا ْعالَْش َما تَْخلِّيْوْش الَخِطيَئَة تَْسْيِطْر ْعلَى ْبدُونَاتُْكْم الفَاْنيَة ِوتَْخلِّيُكْم اتَّْبعُوا الْشَهاِوي ْمتَاْعُهْم،  12

َراِهي 14ِللَخِطيَئَة بَاْش يِتْْعَمْل بِيُهْم الشَّْر، آَما َسلُّْموا ْرَواْحُكْم هلْل ِكيْف نَاْس َرْجعُوا ِمالُموْت ِللَحيَاةْ، وَسْلُموا األَْعَضاْء ْمتَاْعُكْم هلْل بَاْش يِتْْعَمْل بِيُهْم البِْر، 

الَخِطيَئَة َما َعاِدْش ِعْنْدَها َحتَّى ْسيَادَة ْعِليُكْم، َما دَاْمُكْم َما ُكْمْش تَْحْت الشَِّريعَة ْمتَاْع ُموَسى آَما تَْحْت النِّْعَمة.

َعبِيْد ْمتَاْع البِْر

ة َماالَ؟ يَاِخي نَْعْملُوا الَخِطيَئَة ْعلَى َخاِطْرنَا َما نَاْش تَْحْت الشَِّريعَة آَما تَْحْت النِّْعَمة؟ َحاَشا!  15 يَاِخي َما تَْعْرفُوْش الِّي إِذَا َكاْن تَْسلُّْموا ْرَواْحُكْم 16ْشنُوَّ

يعُوْه ِكيْف العَبِيْد، تَْولِّيْوا العَبِيْد ْمتَاُعو؟ َعبِيْد الَخِطيَئَة الِّي تِْهْز ِللُموْت ِوالَّ َعبِيْد ِللطَّاَعة الِّي تِْهْز ِللبِْر.  آَما نُْشْكُروا هللْا إِنُّْكْم إِْنتُوَما الِّي 17ألَْي َواِحْد ِواّطِ

يعُوا بِْقلُوْبُكْم الُكْلَها فِي التَّْعِليْم الِّي ْخِذيتُوْه،  نِتَْكلِّْم ِكيْف بََشْر 19ِوتَْحِرْرتُوا ِمالَخِطيَئَة ْوَولِّيتُوا َعبِيْد ْمتَاْع البِْر.  18ُكْنتُوا َعبِيْد ْمتَاْع الَخِطيَئَة َولِّيتُوا اّطِ

ا َسْلُموا األَْعَضاْء ْمتَاْعُكْم االَ ِكيْف َما َسلِّْمتُوا األَْعَضاْء ْمتَاْعُكْم ِللْنَجاَسة ِوالْفَساْد بَاْش تَْعْملُوا الشَّْر، تَوَّ ُموْش ِتْفْهُمونِي. إِمَّ ْيَراِعي الِّي اْنتُوَما َما تْنَّجْ

ا َولِّيتُوا تِْحْشُموا 21ْوَوْقتِلِّي ُكْنتُوا َعبِيْد ْمتَاْع الَخِطيَئَة، ُكْنتُوا أَْحَراْر ِمالبِْر.  20ِكيْف َعبِيْد ِللبِْر بَاْش تِتْقَدُّْسوا.  ة اْستِْفْدتُوا ِمالَحاَجاْت الِّي تَوَّ االَ ْشنُوَّ إِمَّ

ِرتُْهْم الُموْت.  ا، بَْعْد َما تَْحِرْرتُوا ِمالَخِطيَئَة ْوَولِّيتُوا العَبِيْد ْمتَاْع هللْا، الشَّْيء الِّي ْربِْحتُوْه ُهَو القَدَاَسة الِّي تِْهْز 22بِيُهْم؟ َراُهْم الَحاَجاْت َهاذُْم إّخْ آَما تَوَّ

َراُهو األَْجْر ْمتَاْع الْذنُوْب ُهَو الُموْت، آَما الْعِطيَّة ْمتَاْع هللْا ِهَي الَحيَاةْ األَبَِديَّة فِي الَمِسيْح يَُسوْع َربّْنَا. 23ِللَحيَاةْ األَبَِديَّة، 

ِمثَاْل الِعْرْس

يَاِخي َما ُكْمْش َعاْرفِيْن يَا اإِلْخَوة، ْوَرانِي ْنَكلِّْم فِي الِّي يَْعْرفُوا الشَِّريعَة، الِّي الشَِّريعَة ِعْنْدَها ُسْلَطة ْعلَى اإِلْنَساْن َوْقتِلِّي ُهَو َحْي 1 

َسة تَْربِْطَها الشَِّريعَة ْبَراِجْلَها َما دَاُمو َحْي، آَما إِذَا َكاْن ْيُموْت َراِجْلَها َراِهي تِتَْحِرْر ِمالشَِّريعَة الِّي تَْربِْطَها بِيْه. 2آَكاُهو؟  ِوالْمَرا الْمعَّرْ

ى َزاْنيَة. آَما إِذَا َكاْن َراِجْلَها ْيُموْت ِتتَْحِرْر ِمالشَِّريعَة َهاِذي، ْوَما ِهيْش َزاْنيَة إِذَا 3 االَ إِذَا َكاْن تِْمِشي ْمَع َراِجْل آَخْر َوْقتِلِّي َراِجْلَها َحْي َراِهي تِتَْسمَّ إِمَّ

ْس ْبَراِجْل آَخْر.  ْوَهكَّا إِْنتُوَما َزادَا يَا إِْخْوتِي، ُمتُّوا ْعلَى َشِريِعْة ُموَسى ْعلَى ْطِريْق اْلَجَسْد ْمتَاْع الَمِسيْح بَاْش تَْولِّيْوا تَاْبِعيْن ْلَواِحْد آَخْر، ِللِّي 4َكاْن تْعَّرِ

ِرتُْهْم الشَِّريعَة َكانُوا يِْخْدُموا فِي أَْعَضاْء 5قَاْم ِمْن بِيْن الُموتَى، بَاْش تِْجيبُوا ثََمْر هلْل.  َوْقتِلِّي ُكنَّا َعاْيِشيْن َحْسْب الْبدَْن، ْشَهاِوي الْذنُوْب ْمتَاْعنَا الِّي َظّهْ

ْرنَا ِمالشَِّريعَة، ِكُمتْنَا ْعلَى َهاَكا الِّي َكانِْت َراْبِطتْنَا، بَاْش نِْخْدُموا تَْحْت الَحيَاةْ الْجِديدَة 6الْبدَْن ْمتَاْعنَا بَاْش ْيَخلُّونَا ْنِجيبُوا ثََمْر ِللُموْت.  ا َرانَا تَْحّرِ آَما تَوَّ

وْح القُدُْس، ُموْش تَْحْت ُسْلِطْة القَانُوْن الْقِديْم الِّي ُهَو َمْكتُوْب. ْمتَاْع الرُّ
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الشَِّريعَة ِوالَخِطيَئَة

ة َشِريعَْة. َما ُكْنتِْش بَاْش نَْعِرْف آْش 7 االَ آْش بَاْش ْنقُولُوا؟ يَاِخي الشَِّريعَة َخِطيَئَة؟ َحاَشا؟ َرانِي َما ُكْنتِْش بَاْش نَْعِرْف الَخِطيَئَة َكاْن َما َجاتِْش ثَمَّ إِمَّ

ْك فِيَّ الْشَهاِوي الُكْلَها، ِمْن ِغيْر َشِريعَْة 8َمْعنَاَها الشَّْهَوة لُوَكاْن الشَِّريعَة َما قَاِلتْْش: »َما تِْشتَْهاْش«  آَما الْذنُوْب ْلقَاْت الفُْرَصة فِي الْوِصيَّة بَاْش تَْحّرِ

ْوآنَا ُمْت، ِوالْوِصيَّة الِّي 10ْقبَْل ُكْنْت نَْحيَى ِمْن ِغيْر الشَِّريعَة ْمتَاْع ُموَسى، آَما َوْقتِلِّي الْوَصايَا ْمتَاْع الشَِّريعَة َجاْت الْذنُوْب ْحيَاْت.  9الْذنُوْب ِميتَة. 

تْنِي آنَا ِللُموْت،  َراِهي الْذنُوْب ْلقَاْت فُْرِصتَْها فِي الْوِصيَّة، ْوِخْدِعتْنِي ْوقِتِْلتْنِي بِيَها. 11تَْعِطي الَحيَاةْ، َهّزِ

االَ َراِهي الشَِّريعَة ُمقَدَّْسة، ِوالْوِصيَّة ُمقَدَّْسة ْوَعاْدلَة ْوَصاْلَحة.  12 اِلْح اسَّبِْبِلي فِي الُموْت؟ َحاَشا! َراِهي الْذنُوْب ِهَي الِّي 13إِمَّ يَاِخي الشَّْيء الصَّ

اِلْح، بَاْش تُْظُهْر ْعلَى ْحِقيِقتَْها، ِوْعلَى ْطِريْق الْوِصيَّة تُْظُهْر الِّي ِهَي ِمْذْنبَة بَْرَشة. َخالَّتْنِي ْنُموْت ْعلَى ْطِريْق الشَّْيء الصَّ

اِإِلْنَساْن يِتْعَاِرْك ْمَع ُروُحو

ة نَْعِمْل، َرانِي الِّي ْنِحْب نَْعْملُو 15ْوإِْحنَا نَْعْرفُوا الِّي الشَِّريعَة ُروِحيَّة، آَما آنَا َرانِي بََشْر تْبِْعْت ِكيْف َعْبْد ِللْذنُوْب:  14 َما نِيْش َعاِرْف ْعلَى ُروِحي ْشنُوَّ

االَ َما ِنيْش آنَا الِّي قَاِعْد نَْعِمْل فِي 17ْوِكنَْعِمْل الشَّْيء الِّي َما ْنِحبُّوْش، ْنَوافِْق الِّي الشَِّريعَة َصاْلَحة.  16َما نَْعْملُوْش، ِولِّي َما ْنِحبِّْش نَْعْملُو نَْعْملُو.  إِمَّ

ْمْش 18الشَّْيء َهاذَاَكا، آَما َراِهي الْذنُوْب الِّي َساْكنَة فِيَّ  َرانِي نَْعِرْف الِّي َما فِيَّ َحتَّى َحاَجة تُْصلُْح، َمْعنَاَها فِي بَْدنِي. ْنِحْب نَْعِمْل الِخيْر، آَما َما انَّّجِ

ْوإِذَا َكاْن نَْعِمْل الشَّْيء الِّي َما ْنِحبِّْش نَْعْملُو، َرانِي َما نِيْش 20َرانِي َما نَْعِمْلْش الِخيْر الِّي ْنِحْب نَْعْملُو، آَما نَْعِمْل الشَّْر الِّي َما ْنِحبِّْش نَْعْملُو.  19نَْعْملُو. 

 . ْم نَْعْملُو.  21آنَا الِّي نَْعِمْل فِيْه، َراِهي الْذنُوْب الِّي َساْكنَة فِيَّ االَ َراِهي َوالَّْت ِكيْف القَانُوْن، ِكْنِحْب نَْعِمْل الِخيْر َما نَْلقَى قُدَّاِمي َكاْن الشَّْر انَّّجِ َرانِي 22إِمَّ

آَما َرانِي ْنُشوْف فِي قَانُوْن آَخْر فِي األَْعَضاْء ْمتَاِعي ْيَحاِرْب فِي القَانُوْن ْمتَاْع َعْقِلي ِوْيَخلِّينِي َمْربُوْط فِي 23فِي قَْلبِي ْنِحْب َشِريِعْة هللْا أَْكثِْر َما يُْمِكْن. 

نُْشُكْر 25يَا ِويِلي آنَا اإِلْنَساْن الِمْسِكيْن! ْشُكوْن بَاْش ْيَمنَّْعنِي ِمالْبدَْن َهاذَا الِّي َهاْزنِي ِللُموْت؟  24القَانُوْن ْمتَاْع الْذنُوْب الِّي َساِكْن فِي األَْعَضاْء ْمتَاِعي. 

هلْل اللّي َهذَا تَْم ْبَرْبنَا يَُسوْع الَمِسيْح. آنَا نِْخِدْم فِي َشِريِعْة هللْا ْبعَْقِلي، آَما نِْخِدْم فِي قَانُوْن الْذنُوْب ابَّْدنِي.

وْح الَحيَاْة فِي الرُّ

ا َعلِّي ُهوَما فِي الَمِسيْح يَُسوْع،  1  اْش َحتَّى ُحْكْم تَوَّ االَ َما ثَمَّ وْح القُدُْس ْمتَاْع الَحيَاةْ فِي الَمِسيْح يَُسوْع َحَرِرتْنِي ِمْن 2إِمَّ َراِهي َشِريِعْة الرُّ

ْعلَى خاِطْر اللّي َكانِْت الّشريعَة َعاْجَزة ْعِليْه بِْخُصوْص اللّي كاْن ْضعيْف بِْطبيْعتو اْلَجسِديّة، َعْملُو هللا ِكي 3قَانُوْن الْذنُوْب ِوالُموْت. 

بَاْش ْيتِْم فِينَا أَْحنَا الشَّْيء الِّي تُْفْرُضو الشَِّريعَة، أَْحنَا الِّي 4ْبعَْث اْبنُو في َجَسْد يِْشبِْه َجَسْد الَخاطي، ِمْن أَْجْل اْلخِطيّة، ْوْحُكْم على الَخِطيّة في اْلَجسْد. 

وْح القُدُْس ُموْش ِكيْف َما ْيِحْب الْبدَْن.  ُروا فِي الَحاَجاْت ْمتَاْع الْبدَْن، ِولِّي ْيِعيُشوا 5ْنِعيُشوا ِكيْف َما ْيِحْب الرُّ َراُهْم الِّي ْيِعيُشوا ِكيْف َما ْيِحْب الْبدَْن ْيفَّكْ

وْح القُدُْس.  ُروا فِي الَحاَجاْت ْمتَاْع الرُّ وْح القُدُْس ْيفَّكْ التَّْفِكيْر فِي الَحاَجاْت ْمتَاْع الْبدَْن ْيِهْز ِللُموْت، ِوالتِّْفِكيْر فِي الَحاَجاْت ْمتَاْع 6ِكيْف َما ْيِحْب الرُّ

وْح القُدُْس ْيِهْز ِللَحيَاةْ ِوالسَّالَْم،  َراُهو التَّْفِكيْر فِي الَحاَجاْت ْمتَاْع الْبدَْن ْيَخلِّي اإِلْنَساْن ْيَولِّي الْعدُو ْمتَاْع هللْا ْوَما ْيِطيِعْش الشَِّريعَة ْمتَاْع هللْا ْوَما 7الرُّ

ْمْش ْيِطيْعَها.  يْو هللْا.  8ْينَّجِ ُموْش ْيَرّضِ آَما إِْنتُوَما َما ُكْمْش فِي الْبدَْن، إِذَا َكاْن ُروْح هللْا يُْسُكْن فِيُكْم َراُكْم فِي 9الِّي ْيِعيُشوا ِكيْف َما ْيِحْب الْبدَْن َما ْينَّجْ

وْح القُدُْس، أَْي َواِحْد َما ِعْندُوْش ُروْح الَمِسيْح، َراُهو ُموْش تَاْبعُو.  آَما إِذَا َكاْن الَمِسيْح فِيُكْم، َراِهي ْرَواْحُكْم َحيَّة بِْسبَْب البِْر، َرْغِملِّي ْبدُونَاتُْكْم 10الرُّ

إِذَا َكاْن ُروْح الِّي قَيِّْم يَُسوْع ِمْن بِيْن الُموتَى يُْسُكْن فِيُكْم، َراُهو الِّي قَيِّْم الَمِسيْح يَُسوْع ِمْن بِيْن الُموتَى بَاْش يَْعِطي َحيَاةْ 11ِميتَة بِْسبَْب الَخِطيَئَة. 

ِلْبدُونَاتُْكْم الِميتَة َزادَا ْعلَى ْطِريْق ُروُحو الِّي يُْسُكْن فِيُكْم.
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االَ يَا ْخَواتِي َرانَا َمْديُونِيْن، ُموْش ِللْبدَْن بَاْش ْنِعيُشوا ِكيْف َما ْيِحْب الْبدَْن.  12 َراُكْم إِذَا َكاْن تِْعيُشوا ِكيْف َما ْيِحْب الْبدَْن بَاْش تُْموتُوا، آَما إِذَا 13إِمَّ

وْح القُدُْس َراُكْم بَاْش تَْحيَاْو.  َراُكْم َما ْخِذيتُوْش ُروْح ْمتَاْع َعبِيْد بَاْش 15الِّي ْيقُوْد فِيُهْم ُروْح هللْا الُكْلُهْم َراُهْم ْوالَْد هللْا،  14َكاْن تُْقتْلُوا أَْعَماْل الْبدَْن بِالرُّ

وْح ْمتَاْع ْوالَْد هللْا الِّي ْيَخلِّيُكْم تْعَيُّْطوا: »يَا بَابَا! يَا بُونَا!«  وْح القُدُْس ُهَو بِيدُو يِْشِهْد ْمَع ْرَواْحنَا الِّي أَْحنَا 16تِْعيُشوا فِي الُخوْف، آَما ْخِذيتُوا الرُّ ِوالرُّ

دُوا ْمعَاْه َزادَا. 17ْوالَْد هللْا.  ُموا نِتَْمّجْ إِذَا َكاْن أَْحنَا ْوالَْد هللْا، َمْعنَاَها َرانَا َواْرثِيْن: َواْرثِيْن هللْا ْوِمتَْشاْرِكيْن فِي الَوْرثَة ْمَع الَمِسيْح، نِتْعَذّْبُوا ْمعَاْه بَاْش انَّّجْ

الَمْجْد الِِّي َجاْي

َراِهي الْخِليقَة تِْستَنَّى َوْقتَاْش بَْرَكة 19الْعذَاْب الِّي ْنعَانِيْو فِيْه فِي الَوْقْت الَحاِضْر َما ْيِجي َحتَّى َشْيء قُدَّاْم الَمْجْد الِّي بَاْش يُْظُهْر فِينَا فِي الُمْستَْقبِْل.  18

َها. ْوبَاقِي َماَزاْل ِعْنْدَها أََمْل  20بَاْش يُْظْهُروا ْوالَْد هللْا.  ْت تَْحْت البَاِطْل ُموْش ْبِإَِراِدتَْها، آَما ْبِإَِراِدةْ الِّي َحّطْ َراِهي الْخِليقَة ِبيْدَها بَاْش 21الْخِليقَة تَْحّطِ

يَّة ْمتَاْع َمْجْد ْوالَْد هللْا.  ْب ِلليُوْم بِْوَجايِْع ِكيْف ْوَجايِْع الْوالَدَة. 22تِتَْحِرْر ِمْن ُعبُوِديِّْة الْفَساْد ْمتَاْعَها ْوتَاُخْذ الُحّرِ أَْحنَا نَْعْرفُوا الِّي الْخِليقَة الُكْلَها تِتْعَذِّ

عُوا فِي ْقلُوْبنَا ِكنِْستَنَّاْو بَاْش هللْا ْيُردّْنَا ْوالَدُو ْويِْفِدي ْبدُونَاتْنَا. 23 وْح القُدُْس نِتَْوّجْ ْوُموْش الْخِليقَة آَكاُهو، آَما أَْحنَا بِيْدنَا الِّي ِعْنْدنَا الغَلَّة األُولَى ْمتَاْع الرُّ

ا األََمْل الِّي يِتَْشاْف ُموْش أََمْل. ْشُكونُو الِّي َعْندُو أََمْل فِي َحاَجة ْيُشوْف فِيَها؟  24 آَما إِذَا َكاْن ِعْنْدنَا أََمْل فِي الشَّْيء الِّي َما 25َرانَا ْخلُْصنَا بِاألََمْل. ْوتَوَّ

ْنُشوفُوِهْش، َرانَا نِْستَنَّاْوْه ْوإِْحنَا َصاْبِريْن.

وْح القُدُْس بِيدُو يِْشفَْع فِينَا بِْوَجايِْع َما 26 وْح القُدُْس ْيعَاِونَّا فِي َضْعْفنَا. َرانَا َما نَْعْرفُوْش ِكيفَاْش ْنَصلِّيْو ِكيْف َما يِْلِزْم، آَما الرُّ ْوَهكَّا َزادَا الرُّ

وْح القُدُْس يِْشفَْع فِي الُمْْؤْمنِيْن ِكيْف َما ْيِحْب هللْا. 27تِتْْوُصْفْش.  ْر. َراُهو الرُّ وْح القُدُْس ْيفَّكِ ة الرُّ آَما هللْا الِّي يَْعِرْف بِالشَّْيء الِّي فِي الْقلُوْب يَْعِرْف ْشنُوَّ

َهاَكا الِّي ْعَرْفُهْم ِمْن ْقبَْل ْختَاْرُهْم ِمْن ْقبَْل 29ْوإِْحنَا نَْعْرفُوا الِّي الَحاَجاْت الُكْلَها تِْخِدْم فِي َمْصلَْحْة النَّاْس الِّي ْيِحبُّوا َربِّي، الِّي َعيِّْطْلُهْم ِكيْف َما ْقَصْد.  28

ْرُهْم َزادَا، ِولِّي 30بَاْش ْيُكونُوا ْعلَى ُصوِرةْ إِْبنُو بَاْش ْيُكوْن الُخو الْكبِيْر فِي ُوْسْط بَْرَشة إِْخَوة.  ْوَهاَكا الِّي ْختَاْرُهْم ِمْن ْقبَْل نَادَاْلُهْم، ِولِّي نَادَاْلُهْم بَّرِ

ْدُهْم َزادَا. ْرُهْم َمّجِ بَّرِ

ْدنَا ْعلَى ْمَحبِِّْة الَمِسيْح ْشُكوْن الِِّي بَاْش ْيبَعِِّ

الِّي َما ْبِخْلْش ْعِلينَا ْبِإِْبنُو، آَما َسلُّْمو ِللُموْت ْعلَى َخاِطْرنَا الُكْلنَا، 32ْوبَْعْد َهاذَا الُكْل، آْش بَاْش ْنقُولُوا؟ إِذَا َكاْن هللْا ْمعَانَا، ْشُكوْن بَاْش ْيُكوْن ِضدّْنَا؟  31

ْشُكوْن الِّي بَاْش يُْحُكْم ْعِليُهْم؟ ُموْش الَمِسيْح 34ْشُكوْن بَاْش يِتِْهْم الِّي ْختَاْرُهْم هللْا، هللْا بِيدُو َردُّْهْم أَْبَراْر؟  33يَاِخي ُموْش بَاْش يَْعِطينَا ْمعَاْه ُكْل َشْيء؟ 

دَّة ِوالَّ 35يَُسوْع، الِّي َماْت، ْوُهَو الِّي قَاْم ِمْن بِيْن الُموتَى، الِّي ُهَو ْعلَى ْيِميْن هللْا يِْشفَْع فِينَا.  ْدنَا ْعلَى الْمَحبَّة ْمتَاْع الَمِسيْح؟ يَاِخي الّشِ ْشُكوْن بَاْش ْيبَعِّ

يْف؟  وْع ِوالَّ الْعَرى ِوالَّ الْخَطْر ِوالَّ الّسِ يْق ِوالَّ اإِلْضِطَهاْد ِوالَّ الجُّ ِكيْف َما ُهَو َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: 36  الّضِ

نِتِْقتْلُوا الْنَهاْر الُكلُّو ْعلَى َخاْطِرْك

تِْحِسْبنَا ِكيْف ْغنَْم ِللذَّْبَحاْن.

ْد الِّي الَ الُموْت ْوالَ الَحيَاةْ، ْوالَ الْمالَْيَكة ْوالَ ُرََؤَساْء الْمالَْيَكة، ْوالَ 38آَما َرانَا فِي الَحاَجاْت َهاِذي الُكْلَها ِنْنتَْصُروا بَْرَشة بِلِّي َحبّْنَا.  37 َرانِي ِمتَْأَّكِ

ْوالَ الَحاَجاْت الْقِويَّة الِّي ْلفُوْق ْوالَ الَحاَجاْت الْقِويَّة الِّي لُوَطا ْوالَ َحتَّى َحاَجة فِي الْخِليقَة الُكْلَها بَاْش 39الَحاَجاْت الْقِويَّة ْوالَ الَحاِضْر ْوالَ الُمْستَْقبِْل، 

ْدنَا ْعلَى ْمَحبِّْة هللْا فِي الَمِسيْح يَُسوْع َربّْنَا. تِْقِدْر تْبَعِّ
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هللْا ْوَشْعبُو

وْح القُدُْس  1  الِّي آنَا ْحِزيْن بَْرَشة ْوِعْنِدي ْوِجيعَة فِي قَْلبِي َما تُوفَاْش 2ْنقُوْل الَحْق فِي الَمِسيْح ْوَما نِيْش نِْكِذْب. ْوَضِميِري يِْشِهْدِلي فِي الرُّ

ُهوَما َشْعْب إِْسَراِئِيْل الِّي ْختَاُرو هللْا ْوَردُّْهْم 4َرانِي تَْمنِّيْت لُوَكاْن آنَا بِيِدي َمْحُروْم ِم الَمِسيْح ْعلَى َخاِطْر ْخَواتِي ْوأَقَاْربِي فِي الدَّْم.  3

ِرْلُهْم َمْجدُو ِوْعَطاُهْم َعْهدُو ِوالشَِّريعَة ِوالِعبَادَة ِوالُوُعوْد ْمتَاُعو،  ْوِمْنُهْم َكانُوا الْجدُوْد ْوِمْنُهْم َجا الَمِسيْح فِي الْبدَْن، الِّي ُهَو فُوْق ُكْل 5ْوالَدُو ْوَظّهْ

َشْيء، إِالَْه ُمبَاَرْك ِلَألَبَْد. آِميْن.

9
ْش. َراُهو ُموْش بَنِي إِْسَراِئِيْل الُكْلُهْم ِمْن بَنِي إِْسَراِئِيْل بِالَحْق،  6 يِّْة إِْبَراِهيْم الُكْلُهْم بَاْش ْيُكونُوا 7  ْوَما ْنقُوِلْش الِّي الَوْعْد ْمتَاْع هللْا َما تَّمِ ْوُموْش ذُّرِ

يَّة.«  ْوَهاذَا َمْعنَاْه الِّي ُموْش الْوالَْد الِّي ْيِجيْو ِم اللَحْم ُهوَما ْوالَْد هللْا، آَما الْوالَْد الِّي 8ْوالَْد هللْا. آَما هللْا قَاْل: »ْعلَى ْطِريْق إِْسَحاْق بَاْش تُْكوْن ِعْنِدْك ذُّرِ

يَّة.  ة بَاْش تِْجيْب ْوِلْد.«  9  تُوِعْد ِبيُهْم ُهوَما الِّي يِتِْحْسبُوا ذُّرِ اْي فِي الَوْقْت َهاذَا ْوَسارَّ  َراُهو َهاذَا ُهَو الشَّْيء الِّي ْوِعْد بِيْه هللْا: »تَْو نَْرَجْعِلْك العَاْم الجَّ

ْوبَاْش يَْبقَى الشَّْيء الِّي ْعلَى َخاْطُرو ْختَاْرُهْم 11ْوُموْش َهاذَا آَكاُهو، آَما َزادَا َوْقتِلِّي ِرْفقَة ِحْبِلْت ْوَجابِْت ْوالَْد ِمْن َراِجْل َواِحْد الِّي ُهَو بُونَا إِْسَحاْق.  10

قَاِلْلَها هللْا: »الْكبِيْر بَاْش 12  هللْا، ِولِّي ُهَو الدَّْعَوة ْمتَاُعو ُموْش األَْعَماْل، َوْقتِلِّي ُهوَما َماَزالُوا َما تِْوْلدُوْش ْوَما َزالُوا َما َعْملُوْش الَ الِخيْر ْوالَ الشَّْر 

ِكيْف َما تِْكتِْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »َحبِّيْت يَْعقُوْب ْو أقَْل ِمنُّو ْمَحبّة ِعيُسو.« 13  يِْخِدْم الْصِغيْر.« 

االَ آْش بَاْش ْنقُولُوا؟ يَاِخي هللْا َظاِلْم؟ َحاَشا!  14 َراُهو هللْا قَاْل ْلُموَسى: 15  إِمَّ

نَْرِحْم الِّي نَْرِحْم

ِوْنِحْن َعلِّي ْنِحْن ْعِليْه.

االَ َما ِهيْش ْحَكايِْة قَدَّاْش اإِلْنَساْن ْيِحْب ْويَْسعَى، آَما ْبَرْحِمْة هللْا.  16 ي فِيْك قُوتِي 17  إِمَّ َراُهو هللْا قَاْل فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس ْلفَْرُعوْن: »ْرفَْعتِْك بَاْش ْنَوّرِ

ي قَْلْب الِّي ْيِحْب. 18ْوإِْسِمي يِتَْخبِّْر بِيْه فِي األَْرْض الُكْلَها.«  االَ ُهَو يَْرِحْم الِّي ْيِحْب ِوْيقَّسِ إِمَّ

الغََضْب ْمتَاْع هللْا ْوَرْحْمتُو

ْم ْيَخاِلْف إَِراْدتُو؟«  19 آَما ْشُكونِْك إِْنِت يَا إِْنَساْن بَاْش تِتَْشكَّى ْعلَى َربِّي؟ يَاِخي الَحاَجة 20بَاْش تْقُولُوِلي: »ْعالَْش هللْا ْيلُوْم فِي الْعبَاْد؟ ْشُكونُو الِّي ْينَّجِ

ْم تْنَاقِْش الِّي ْصنَْعَها ِوتْقُلُّو: »ْعالَْش ْصنَْعتْنِي َهكَّا؟«  يْن 21الَمْصنُوَعة تْنَّجِ اْر بَاْش يَْصنَْع ِمالّطِ تَّوا ُموْش الِّي يَْصنَْع فِي الْقالَْل َعْندُو ُسْلَطة ْعلَى الفُخَّ

ْل ْبَصْبْر ْكبِيْر ْقالَْل ْمتَاْع َغَضْب تَْصْنِعْت 22  ُهَو بِيدُو قُلَّة ِعْنْدَها قِيمة ْوقُلَّة َما ِعْنْدَهاْش؟  ْر قُوتُو، تَْحّمِ ي الغََضْب ْمتَاُعو ِوْيَظّهِ ِوهللا َزادَا، ِكَحْب ْيَوّرِ
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ْر؟  ْرَها ِللَمْجْد،  23بَاْش تِتَْكّسِ ْحَمة الِّي ْسبِْق ْوَحّضِ ْر الْغنَى ْمتَاْع َمْجدُو فِي الْقالَْل ْمتَاْع الرَّ ْوِمْن بِيْنُهْم أَْحنَا الِّي ْدَعانَا ُموْش ِمالْيُهوْد آَكاُهو 24بَاْش ْيَظّهِ

َهاذَا الشَّْيء الِّي قَالُو فِي ْكتَاْب ُهوَشْع: 25  آَما ِمالْشعُوْب األُْخِريْن َزادَا. 

الِّي َما َكانُوْش َشْعبِي

بَاْش انَّاِديْلُهْم »َشْعبِي«

ِولِّي َما َكانِتْْش ْحبِيْبتِي

بَاْش انَّاِديَها »ْحبِيْبتِي«

ْوفِي الْكتَاْب بِيدُو الِّي تقَاِلْلُهْم فِيْه: 26  

َما ُكْمْش َشْعبِي،

بَاْش ْينَادُوْلُهْم »ْوالَْد هللْا الَحْي.«

ْب 28ْوإَِشْعيَاْء ْيِصيْح ْعلَى َخاِطْر بَنِي إِْسَراِئِيْل: »َحتَّى إِذَا َكاْن بَنِي إِْسَراِئِيْل قَْد الْرَمْل ْمتَاْع الْبَحْر، بَاْش يُْخْلُصوا ْشَويَّة ِمْنُهْم آَكاُهو،  27   َراُهو الرَّ

ْوِكيْف َما قَاْل إَِشْعيَاْء ِمْن ْقبَْل: 29  بَاْش يُْحُكْم ْعلَى األَْرْض الُحْكْم اإِلْخَرانِي ْبُسْرَعة.« 

يَّة، إِذَا َكاْن َرْب الُجنُوْد َما َخالَّْش ِلينَا ذُّرِ

تَاِلي َرانَا َولِّينَا ِكيْف َسدُوْم ْوَولِّينَا نِْشْبُهوا ْلعَُموَرة.

َشْعْب ِإِْسَراِئِيْل ِواِإِلْنِجيْل

االَ آْش بَاْش ْنقُوْل؟ الْشعُوْب األُْخِريْن الِّي َما ْسعَاْوْش بَاْش ْيُكونُوا أَْبَراْر َولُّوا أَْبَراْر بِاإِليَماْن.  30 آَما َشْعْب إِْسَراِئِيْل الِّي ْسعَى بَاْش ْيُكوْن بَاْر 31إِمَّ

ْم الشَِّريعَة.  ْمْش ْيتَّمِ ْعالَْش؟ ْعلَى َخاِطْرُهْم َما ْسعَاْوْش ِللبِْر بِاإِليَماْن آَما بِاألَْعَماْل الِّي تُْفُرْضَها الشَِّريعَة، يَاِخي ادَّْعثُْروا 32ْعلَى ْطِريْق الشَِّريعَة َما نَّجِ

ِّْر،  ِكيْف َما ُهو َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: 33  فِي الَحْجَرة الِّي تْعَث

َهانِي ْنُحْط فِي ِصْهيُوْن َحْجَرة

بَاْش تَْخلِّي النَّاْس يِتْعَثُّْروا

َحْجَرة بَاْش تَْخلِّيُهْم ْيِطيُحوا

ْن بِيْه َما ْيِخيبِْش. آَما الِّي يِّمِ

آنَا نِْشْهِدْلُهْم الِّي ُهوَما ِعْنْدُهْم ِغيَرة ْعلَى َربِّي. آَما ِمْن 2يَا إِْخْوتِي آنَا نِتَْمنَّى ْونُْطلُْب ِمْن َربِّي إِنُّو بَنِي إِْسَراِئِيْل يُْخْلُصوا.  1 

َما قِْبلُوْش البِْر ْمتَاْع هللْا ْعلَى َخاِطْرُهْم َما َعْرفُوْش البِْر الِّي ْيِجي ِمْن ِعْنْد َربِّي ِوْسعَاْو ُهوَما بَاْش ْيَولِّيْو أَْبَراْر. 3ِغيْر فَْهْم. 

ْن بِيْه ْيَولِّي بَاْر. 4 َراُهو الَمِسيْح ُهَو الَكَماْل ْمتَاْع الشَِّريعَة ْوُكْل ِمْن يِّمِ
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الَخالَْص ِللنَّاْس الُكْل

آَما البِْر الِّي ْيِجي ِماإِليَماْن تْقَاْل ْعِليْه 6  ُموَسى ْكتِْب ْعلَى البِْر الِّي ْيِجي بِالشَِّريعَة ْوقَاْل: »أَْي َواِحْد ْيِطيْع الْوَصايَا ْمتَاْع الشَِّريعَة بَاْش يَْحيَى.«  5  

ِوالَّ ْشُكوْن بَاْش يَْهبِْط ِللَهاْويَة؟ )َمْعنَاَها بَاْش 7فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »َما تْقُوِلْش فِي قَْلبِْك: ْشُكوْن بَاْش يَْطِلْع ِللْسَماء؟ )َمْعنَاَها بَاْش ْيَهبِّْط الَمِسيْح( 

ْج الَمِسيْح ِمْن بِيْن الُموتَى(«  ة الِّي تْقَاْل فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: 8  ْيَخّرِ آَما ْشنُوَّ

الِكْلَمة ْقِريبَة ِمنِّْك،

ْعلَى ْلَسانِْك ْوفِي قَْلبِْك.

ُروا بِيَها.(  ْن فِي قَْلبِْك الِّي هللْا قَيُّْمو ِمْن ِبيْن الُموتَى، َراْك بَاْش 9)الِّي ِهَي ِكْلِمْة اإِليَماْن الِّي ْنبَّشْ ْب ْوتِّمِ إِذَا َكاْن تِْعتَِرْف بِْلَسانِْك الِّي يَُسوْع ُهَو الرَّ

ْن ْبقَْلبُو ْيَولِّي بَاْر، ِولِّي يِْعتَِرْف ِبْلَسانُو يُْخلُْص.  10تُْخلُْص.  ْن بِيْه َما ْيِخيبِْش.«  11  َراُهو الِّي يِّمِ اْش َحتَّى 12ِوالْكتَاْب الُمقَدَّْس ْيقُوْل: »الِّي يِّمِ َراُهو َما ثَمَّ

ْب يُْخلُْص.« 13  فَْرْق بِيْن الْيُهوْد ِوالْشعُوْب األُْخِريْن، ْعلَى َخاِطْر هللْا َربُّْهْم الُكْلُهْم، ْيِفيْض ْبِخيُرو َعلِّي يُْطْلبُوْه الُكْلُهْم.  َراُهو »ُكْل ِمْن يِْدِعي ْبِإِْسْم الرَّ

نُوا بِلِّى ْعُمْرُهْم َما َسْمعُوا بِيْه؟ ْوِكيفَاْش بَاْش يِْسْمعُوا بِيْه ْوَحتَّى َواِحْد َما 14 نُوْش بِيْه؟ ْوِكيفَاْش بَاْش يِّمْ آَما ِكيفَاْش النَّاْس بَاْش يُْطْلبُوا الِّي َما يِّمْ

ْرُهْم؟  ُروا بِالِخيْر.«  15  بَّشِ ُروا إِذَا َكاْن َما تْبَْعثُوْش؟ ِكيْف َما تِْكتِْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »َمْحالَُهْم َساقِيْن الِّي ْيبَّشْ آَما َما ُهْمْش 16  ْوِكيفَاْش النَّاْس ْيبَّشْ

ْن بِالشَّْيء الِّي َسْمعُو ِمْن ِعْنْدنَا؟«  االَ اإِليَماْن ْيِجي ِمالسَّْمعَاْن، ِوالسَّْمعَاْن ْيِجي 17الُكْلُهْم قِْبلُوا الْبَشاَرة. َراُهو إَِشْعيَاْء ْيقُوْل: »يَا َرْب، ْشُكوْن الِّي إِّمِ إِمَّ

آَما آنَا ْنقُوْل: يَاِخي َسْمعُوا؟ إِي ْنعَْم، َسْمعُوا ْوَراُهو الْكتَاْب الُمقَدَّْس ْيقُوْل: 18  ِمالتَّْبِشيْر بِالَمِسيْح. 

ُصوتُْهْم ْوُصْل ِلَألَْرْض الُكْلَها،

ْنيَا. ْخْر الدِّ ِوْكالَْمُهْم ْوُصْل إْلِ

ْل قَاْل ُموَسى: 19   ة أُْخَرى: يَاِخي َشْعْب إِْسَراِئِيْل َما فَْهُموْش؟ فِي األُّوِ ِوْنقُوْل َمرَّ

بَاْش ْنَخلِّيُكْم تِْغيُروا ِمْن َشْعْب ُموْش َشْعْب،

ْوتِتْغََشُشوا بِْسبَْب َشْعْب َجاِهْل.

آَما إَِشْعيَاْء ْيقُوْل ْبَصَراَحة: 20  

، ُجوْش ْعِليَّ ْلقَاْونِي الِّي َما لَّوْ

ْرْت ُروِحي ِللِّي َما ُطْلبُونِيْش. ْوَظّهِ
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ي ْلَشْعْب َعاِصي ْوَراُسو ْصِحيْح.« 21   يْت يِدِّ آَما ْيقُوْل ْعلَى َشْعْب إِْسَراِئِيْل: »الْنَهاْر الُكلُّو َمدِّ

هللْا َما ْرفَْضْش َشْعْب ِإِْسَراِئِيْل

يِّْة إِْبَراِهيْم ْوِمْن َعْرْش بِْنيَاِميْن.  1  االَ آنَا نِْسِإِْل يَاِخي هللْا ْرفَْض َشْعبُو؟ َحاَشا! آنَا بِيِدي ِمْن بَنِي إِْسَراِئِيْل، ِمْن ذُّرِ هللْا َما 2إِمَّ

ْرفَْضْش َشْعبُو الِّي ْعَرْفُهْم ِمْن ْقبَْل. يَاِخي َما تَْعْرفُوْش الِّي قَالُو الْكتَاْب الُمقَدَّْس ْعلَى إِيِليَّا َوْقتِلِّي ْشَكى ْبَشْعْب إِْسَراِئِيْل هلْل؟

ة َجاْوبُو هللْا؟ »َخلِّيْت ْلُروِحي 4  »يَا َرْب، قَتْلُوا األَْنبِيَاْء ْمتَاِعْك ْوكْسُرو الَمذَابِْح ْمتَاِعْك ْوَما ْبِقيْت َكاْن آنَا ْوآُهوَما ْيِحبُّوا يُْقتْلُونِي.«  3ْوقَاْل:  آَما ْشنُوَّ

ْوفِي الَوْقْت الَحاِضْر َزادَا قَْعدُوا ْبِقيَّة ِمالنَّاْس ْختَاْرُهْم هللْا بِالنِّْعَمة. 5َسْبعَة آالَْف ُرْكبة َما تِثْنَاتِْش قُدَّاْم البَْعْل.« 

11
ُموْش يَاْخذُوا الشَّْيء 7ْوإِذَا َكاْن اإِلْختِيَاْر بِالنِّْعَمة، َراُهو ُموْش بِاألَْعَماْل، َما َكانِْش النِّْعَمة تَْولِّي َما ِهيْش نِْعَمة.  6 ة َماالَ؟ َشْعْب إِْسَراِئِيْل َما نَّجْ ْشنُوَّ

ِكيْف َما تِْكتِْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: 8  الِّي ْيِحبُّوا ْعِليْه، آَما الُمْختَاِريْن ْخذَاْوْه. ِوالْبِقيَّة ْقلُوْبُهْم َوالَّْت قَاْسيَة، 

هللْا ْعَطاُهْم ُروْح ْبِخيلَة

ْوِعينِيْن َما تُْشوفِْش

ْوِوْذنِيْن َما تِْسَمْعْش

َحتَّى ِلليُوْم.

ْودَاُوْد ْيقُوْل: 9  

يْلُهْم ِمْندَاْف ْوَشْرَكة َخلِّي َطاْوِلتُْهْم تَْولِّ

ْوَحْجَرة اطَّيَّْحُهْم ْوِعقَاْب

ُموْش ْيُشوفُوا 10 َخلِّي ِعينِيُهْم تِْظالَْم بَاْش َما ْينَّجْ

َجة. ْوَخلِّيُهْم ْظُهوَراتُْهْم تُْكوْن ِديَما ْمعَّوْ

الَخالَْص ْمتَاْع الْشعُوْب اُألُْخِريْن

االَ ْنقُوْل: يَاِخي ادَّْعثُْروا بَاْش ْيِطيُحوا؟ َحاَشا! آَما ْعلَى ْطِريْق الغَْلَطة ْمتَاْعُهْم َجا الَخالَْص ِللْشعُوْب األُْخِريْن بَاْش َشْعْب إِْسَراِئِيْل ْيِغيْر.  11 إِذَا 12إِمَّ

االَ آْش بَاْش يَاقَْع ِكْيُكونُوا َكاْمِليْن؟ ا الغَْلَطة ْمتَاْعُهْم فِيَها بَْرَكة ْكبِيَرة ِللعَالَْم ْوإِذَا َكاْن الْخَساَرة ْمتَاْعُهْم فِيَها بَْرَكة ْكبِيَرة ِللْشعُوْب األُْخِريْن، إِمَّ َكاْن تَوَّ

ْد الِخْدَمة ْمتَاِعي  13 ا ْنقُوْل ِللْشعُوْب األُْخِريْن: َما دَاْمنِي َرُسوْل ِللْشعُوْب األُْخِريْن، َرانِي ْنَمّجِ بَاْش ْنَخلِّي ْوالَْد ْبالَِدي الْيُهوْد ْيِغيُروا ْوَهكَّا 14ْوتَوَّ

ة َحيَاةْ ِمْن بِيْن الُموتَى؟  15ْنَخلِّْص ْجَماَعة ِمْنُهْم.  إِذَا َكاْن 16إِذَا َكاْنُهْم ُهوَما ِكتَْرْفُضوا َخلُّوا العَالَْم يِتَْصالَْح ْمَع هللْا، يَاِخي ِكيِتِْقْبلُوا ُموْش بَاْش تُْكوْن ثَمَّ

االَ الْعَراْف الُكْلُهْم ُمقَدِّْسيْن. االَ َراُهو الْعِجيْن الُكلُّو تِْعَطى ْلَربِّي. ْوإِذَا َكاْن الْعُروْق تِْعَطاْو ْلَربِّي، إِمَّ ْل الْخِميَرةْ تِْعَطى ْلَربِّي، إِمَّ أَّوِ

65:2إش  10:21 
 11:4 I 19:18 مل
 29:4 ؛ تث 29:10إش  11:8 
23-69:22مز  11:9 



وا، ْوإِْنِت ِزيتُونَة َجاْليَة ِوتْلَقِّْمْت فِي ْبالَِصتُْهْم بَاْش تَْشاِرْك فِي أَْصْل الشَّْجَرة ْولِّي تِتْغَذَّى بِيْه،  17 ة ْعَراْف تْقَصُّ َما تِتْفُوْخُروْش ْعلَى 18إِذَا َكاْن ثَمَّ

ُروا الِّي َما ُكْمْش إِْنتُوَما الِّي ِجْبتُوا الْعُروْق، آَما الْعُروْق ِهَي الِّي َجابِتُْكْم؟  ْت بَاْش آنَا 19الْعَراْف. إِذَا َكاْن تِتْفُوْخُروا اذَّّكْ ْوبِْش تْقُوْل: »الْعَراْف تْقَّصِ

االَ َما تِتَْكبِّْرْش آَما َخاْف.  20نِتْلَقِّْم.«  وا بِْسبَْب قِلِّْة اإِليَماْن ْمتَاْعُهْم، آَما إِْنِت ثَابِْت بِْسبَْب اإِليَماْن، إِمَّ َراُهو إِذَا َكاْن هللْا َما َخالَّْش 21ْصِحيْح! ُهوَما تْقَصُّ

ُحْط فِي بَاِلْك َرْحِمْة َربِّي ِوالقَْسَوة ْمتَاُعو، قَاِسي َعلِّي َطاُحوا، آَما يَْرْحِمْك إِْنِت إِذَا َكاْن تَْعِمْل قِيَمة 22الْعَراْف األَْصالَنِيْن يَاِخي بَاْش ْيَخلِّيْك إِْنِت؟ 

ْحَمة ْمتَاُعو، َما َكانِْش َراْك إِْنِت َزادَا ِتتْقَْص.  ْوَحتَّى الِّي َطاُحوا، إِذَا َكاْن َما ْيِشدُّوْش ْصِحيْح فِي قِلِّْة اإِليَماْن ْمتَاْعُهْم بَاْش ِيتْلَقُّْموا، َراُهو هللْا قَاِدْر 23ِللرَّ

ة، قَدَّاْش أْسِهْل بَاْش الْعَراْف َهاذُوَما الِّي ُهوَما ِمْن 24بَاْش ْيلَقِّْمُهْم ِمْن ْجِديْد.  يْت ِمْن ِزيتُونَة َجاْليَة ِبْطبِيِعتَْها، ِوتْلَقِّْمْت فِي ِزيتُونَة ُحرَّ ْوإِذَا َكاْن إِْنِت تْقَّصِ

يتُونَة الِّي َجابِتُْهْم. ة بَاْش يِتْلَقُّْموا ِمْن ْجِديْد فِي الّزِ ِزيتُونَة ُحرَّ

َرْحِمْة هللْا

ة ْجَماَعة ِمْن بَنِي إِْسَراِئِيْل ْقلُوْبُهْم َوالَّْت 25 ْر الغَاِمْض َهاذَا، يَا إِْخْوتِي، بَاْش َما يِْمِشيْش فِي بَاْلُكْم الِّي إِْنتُوَما َعاْرفِيْن، الِّي ثَمَّ آنَا ْنِحبُّْكْم تَْعْرفُوا الّسِ

ُهْم َربِّي ِمالْشعُوْب األُْخِريْن.  ْوَهكَّا بَنِي إِْسَراِئِيْل الُكْلُهْم بَاْش يُْخْلُصوا، ِكيْف َما تِْكتِْب فِي الْكتَاْب 26  قَاْسيَة بَاْش يِْكِمْل الْعدَْد ْمتَاْع النَّاْس الِّي َحّطْ

الُمقَدَّْس:

الُمَخلِّْص بَاْش ْيِجي ِمْن ِصْهيُوْن

ي الُكْفْر ِمْن يَْعقُوْب. ْوبِْش ْينَّحِ

ْوَهاذَا بَاْش ْيُكوْن َعْهِدي ْمعَاُهْم 27  

يْلُهْم ْذنُوْبُهْم. َوْقتِلِّي انَّّحِ

ِمْن ِجيِهْة اإِلْنِجيْل الْيُهوْد ُهوَما األَْعدَاْء ْمتَاْع هللْا ْلَمْصْلِحتُْكْم إِْنتُوَما. آَما فِي َما ْيُخْص اإِلْختِيَاْر ْمتَاْع هللْا ُهوَما ْحبَاْب َربِّي ْعلَى َخاِطْر ْجدُوْدُهْم. 28

ا تِْرَحْمتُوا بِْسبَْب الَمْعْصيَة ْمتَاْعُهْم، 30َراُهو هللْا َما يِْنِدْمْش بَْعْد َما يِْختَاْر َواِحْد ْويَْعِطيْه َحاَجة.  29 ْبْط ِكيْف َما إِْنتُوَما ْقبَْل ُكْنتُوا َعاِصيْن هللا ْوتَوَّ بِالضَّ

ا ْعَصاْو هللْا بَاْش يَْرِحْمُهْم ِكيْف َما يَْرِحْمُكْم،  31 َراُهو هللْا َخلَّى النَّاْس َمْربُوِطيْن فِي الَمْعْصيَة بَاْش يَْرِحْمُهْم الُكْلُهْم. 32َهكَّا ُهوَما َزادَا تَوَّ

الَحْمْد هلْل

قَدَّاُشو ْعِظيْم الْغنَى ْمتَاْع هللْا! 33

ْوقَدَّاْشَها َغاْرقَة الِحْكَمة ِوالَمْعْرفَة ْمتَاُعو!

ْوقَدَّاْشَها األَْحَكاْم ْمتَاُعو ْصِعيبَة بَاْش تِتْْعَرْف! ِوالثْنَايَا ْمتَاُعو بَاْش تِتْْفِهْم!

ْشُكوْن يَْعِرْف الِفْكْر ْمتَاْع هللْا؟ 34

ْم يَْنْصُحو؟ ِوْشُكوْن ْينَّجِ

ِوالَّ ْشُكوْن الِّي ْعَطى َحاَجة هلْل 35

ْعَهالُو بَاْش هللْا ْيَرجَّ
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َراُهو ُكْل َشْيء ِمنُّو ُهَو ْوبِيْه ُهَو ْوِليْه ُهَو. 36

الَمْجْد ِليْه ِلَألَبَْد. آِميْن.

الَحيَاْة الْجِديَدة فِي الَمِسيْح

َهاذَاَكا ْعالَْش نُْطلُْب ِمْنُكْم، يَا إِْخْوتِي، ْبَرْحِمْة هللْا إِنُّْكْم تْقَدُّْموا أْجَساْدُكْم ِكيْف ْذبِيَحة َحيَّة ُمقَدَّْسة ْوَمْقبُولَة ِعْنْد هللْا، ْوَهاِذي 1 

ة ِهَي اإِلَرادَة 2ِهَي ْعبَاِدتُْكْم باْلْعقَْل.  َما تْقَلّْدُوْش الَحاَجاْت الِّي فِي العَالَْم َهاذَا. آَما اتْبَدّْلُوا ِكتَْجدَدُوا ْعقُوْلُكْم بَاْش تَْعْرفُوا ْشنُوَّ

ْمتَاْع هللْا: الِّي ِهَي َصاْلَحة ْوَمْقبُولَة ْوَكاْملَة.

12
ي ُكْل َواِحْد فِيُكْم بَاْش َما يَْعِمْلْش قِيَمة ْلُروُحو أَْكثِْر ِمالالَِّزْم، آَما يَْعِطي ْلُروُحو الِقيَمة الِّي يِْستَْحقَّْها، ُكْل 3 َرانِي بِالنِّْعَمة الِّي ْعَطاَهاِلي َربِّي ْنَوّصِ

َهكَّا أَْحنَا 5َراُهو ِكيْف َما فِي َجَسْد َواِحْد ِعْنْدنَا بَْرَشة أَْعَضاْء ِوالُكْلُهْم َما ِعْنْدُهْمْش الِخْدَمة ِهَي بِيْدَها،  4َواِحْد ْعلَى قَْدْر اإِليَماْن الِّي ْعَطاُهولُو َربِّي. 

ْوَعْنْدنَا َمَواِهْب َما ُهْمْش ِكيْف ِكيْف ْعلَى قَْدْر النِّْعَمة الِّي تِْعَطاتِْلنَا: الِّي 6َزادَا َرْغِملِّي أَْحنَا بَْرَشة َرانَا َجَسْد َواِحْد فِي الَمِسيْح، ْوأَْعَضاْء ْمتَاْع ْبعَْضنَا، 

ة َخلِّيْه يِتْنَبََّأ بِاإِليَماْن،  ِولِّي َعْندُو َمْوِهْبْة الَوْعْظ َخلِّيْه 8ِولِّي َعْندُو َمْوِهْبْة الِخْدَمة فِي الِخْدَمة، ِولِّي َعْندُو َمْوِهْبْة التَّْعِليْم فِي التَّْعِليْم،  7َعْندُو َمْوِهْبْة النُّبُوَّ

ْحَمة َخلِّيْه يَْرِحْم ْوُهَو فَْرَحاْن. فِي الَوْعْظ، ِولِّي ُهَو ْكِريْم َخلِّيْه يَْعِطي ِمْن ِغيْر َما يِْحِسْب، ِولِّي ُهَو ْيقُوْد َخلِّيْه ْيقُوْد بِالْقدَا، ِولِّي َعْندُو َمْوِهْبْة الرَّ

الْمَحبَّة

إِْخْدُموا بَْرَشة ْوَما 11ِحبُّوا ْبعَْضُكْم ِكيْف اإِلْخَوة، ْوإِْكْرُموا ْبعَْضُكْم.  10الْمَحبَّة يِْلِزْمَها تُْكوْن َصاْدقَة. أَْكْرُهوا الشَّْر ْوِشدُّوا ْصِحيْح فِي الِخيْر.  9

ْب.  وْح، إِْخْدُموا الرَّ يْن فِي الرُّ يْق، ْودَاْوُموا ْعلَى الصَّالَةْ.  12تَْبْخلُوْش، ُكونُوا َحاّرِ َشاْرُكوا فِي اإِلْحتِيَاْج 13أَْفْرُحوا فِي األََمْل ْمتَاْعُكْم، أُْصْبُروا فِي الّضِ

ِعيُشوا 16أَْفْرُحوا ْمَع الفَْرَحانِيْن ْوإِْبِكيْو ْمَع الِّي اْلبَاكيْن.  15بَاْرُكوا الِّي يِْضَطْهدُوا فِيُكْم، بَاْرُكوا ْوَما تِْلْعنُوْش.  14ْمتَاْع الُمْْؤْمنِيْن، ْوَضيّْفُوا الْبَراْينِيَّة. 

َما تَْكاْفُْؤوْش َحتَّى َواِحْد ْعلَى الشَّْر بِالشَّْر آَما 17َعالَقِتُْكْم بَاْهيَة ْمَع ْبعَْضُكْم، َما تِتَْكبُّْروْش آَما َخاْلُطوا الِمتَْواْضِعيْن. َما تِْحْسبُوْش ْرَواْحُكْم ُحَكَماْء. 

ُموا بَاْش تِْعيُشوا فِي َسالَْم ْمَع النَّاْس الُكْلُهْم.  18أَْحْرُصوا بَاْش تَْعْملُوا الِخيْر قُدَّاْم النَّاْس الُكْل.  يَا ْحبَابِي َما تِْنتَْقُموْش، آَما َخلُّوا 19  أَْعْملُوا قَْد َما تْنَّجْ

ْب، ْوآنَا الِّي ْنَجاِزي.«  بُو، 20  الغََضْب هلْل، َراُهو الْكتَاْب الُمقَدَّْس ْيقُوْل: »آنَا الِّي نِْنتَقَْم، ْيقُوْل الرَّ لُو، ْوإِذَا َكاْن ْعُطْش َشّرْ ْك َجاْع َوّكْ آَما »إِذَا َكاْن ْعدُّوِ

َما تَْخلِّيْش الشَّْر يِْغْلبِْك آَما إِْغِلْب الشَّْر بِالِخيْر. 21َراْك ِكتَْعِمْل الشَّْيء َهاذَا تُْحْط ْجَمْر ْمتَاْع نَاْر فُوْق َراُسو.« 

ِطيعُوا النَّاْس الِِّي ِعْنْدُهْم ُسْلَطة

ُهْم هللْا 1  َهاْش هللْا، ِوالّشالِطيْن الِّي ُموُجوِديْن َراُهْم َحّطْ اْش ُسْلطة َما َحّطْ َخلِّي النَّاْس الُكْل ْيِطيعُوا السُّلَُطاْت العُْليَا. َراُهو َما ثَمَّ

َراُهْم الِّي يَْعْملُوا 3َهاذَاَكا ْعالَْش الِّي ْيِجيْو ِضْد السُّْلَطاْن ُهوَما ِضْد الشَّْيء الِّي َحطُّو هللْا، ِولِّي ْيِجيْو ِضدّْو يِْستَْحقُّوا الِعقَاْب.  2

االَ أَْعِمْل الِخيْر تَْو يَْرَضى ْعِليْك.  ُهوَما 4فِي الِخيْر َما ْيَخافُوْش ِمالُحكَّاْم، آَما ْيَخافُوا ِمْنُهْم الِّي يَْعْملُوا فِي الشَّْر. يَاِخي تِْحْب َما تَْخافِْش ِمالسُّْلَطان؟ إِمَّ

الُخدَّاْم ْمتَاْع هللْا ْلَمْصْلِحتُْكْم. آَما إِذَا َكاْن تَْعْملُوا الشَّْر يِْلِزْمُكْم تَْخافُوا ْعلَى َخاِطْرُهْم ِعْنْدُهْم السُّْلَطة بَاْش ْيعَاْقبُوا. ُهوَما الُخدَّاْم ْمتَاْع هللْا الِّي ْيعَاْقبُوا الِّي
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ِميْر.  5يَْعْملُوا الشَّْر.  َهاذَاَكا ْعالَْش 6َهاذَاَكا ْعالَْش يِْلِزْمنَا ْنِطيعُوا السُّْلَطة، ُموْش بَاْش نِْمْنعُوا ِمالغََضْب ْمتَاْع هللْا آَكاُهو، آَما َزادَا ْعلَى َخاِطْر الضَّ

َرايِْب. َراُهْم الُحكَّاْم ُهوَما ُخدَّاْم ْمتَاْع هللْا كيَْعْملُوا الشَّْيء َهاذَا بِيدُو.  َرايِْب ِللِّي يِْلِزْمُكْم 7َزادَا إِْنتُوَما تَْدْفعُوا فِي الضَّ أَْعِطيْو ْلُكْل َواِحْد َحقُّو: الضَّ

َرايِْب، ِواألَدَاَءاْت ِللِّي ِيْلِزْمُكْم تِْدْفعُولُو األَدَاَءاْت، ِوالْقدَْر ِللِّي يِْلِزْمُكْم تْقَدُّْروْه، ِوالَكَراَمة ِللِّي يِْلِزْمُكْم تِْكْرُموْه. تِْدْفعُولُو الضَّ

الْمَحبَّة الِِّي بِيْن اِإِلْخَوة

ْم الشَِّريعَة.  8 الْوَصايَا الِّي تْقُوْل: »َما تَْزنَاْش، َما تُْقتُْلْش، َما تِْسِرْقْش، َما 9َما تُْكونُوْش َمْديُونِيْن ْلَحتَّى َحْد َكاْن بِالْمَحبَّة، َراُهو الِّي ْيِحْب ِغيُرو ْيتَّمِ

وا فِي الْوِصيَّة َهاِذي: »ِحْب ْقِريبِْك ِكيْف َما تِْحْب ُروِحْك.«  الِّي ْيِحْب َما يَْعِمْلْش الشَّْر ْمَع ْقِريبُو، َهاذَاَكا 10تِْشتَْهاْش« ِوالْوَصايَا األُْخِريْن الُكْلُهْم يِتْلَمُّ

ْم الشَِّريعَة. ْعالَْش الْمَحبَّة اتَّّمِ

نَّا فِيْه. 11 ا ِمالَوْقْت الِّي اّمِ ا، َجا الَوْقْت بَاْش تِْفيقُوا ِمْن النُّوْم ْمتَاْعُكْم، َراُهو الَخالَْص ْمتَاْعنَا أَْقْربِْلنَا تَوَّ ِزيْد ْعلَى َهاذَا إِْنتُوَما تَْعْرفُوا فِآنَا َساَعة أَْحنَا تَوَّ

وا ْسالَْح النُّوْر ْمتَاْع الُجنُوْد.  12 يْو الَحاَجاْت ْمتَاْع الْظالَْم ْوَخلِّينَا ْنِهزُّ ينَا انَّّحِ االَ َخلِّ فُوا ِكيْف نَاْس 13اللِّيْل ْقِريْب يُوفَى ِوالْنَهاْر ْقُرْب. إِمَّ َخلِّينَا نِتَْصّرْ

ْب يَُسوْع الَمِسيْح، ْوَما َعاِدْش ِتتْْلَهاْو 14ْيِعيُشوا فِي الْنَهاْر: ُموْش بِالْفَساْد ِوالسُّْكْر، ُموْش بالفُُجوْر ِوالفَاْحَشة، ُموْش بِالعَْرْك ِوالُحْسْد.  آَما الْبُسوا الرَّ

بِْبدُونَاتُْكْم ِوالْشَهاِوي ْمتَاْعُهْم.

َما تُْحْكُموْش ْعلَى ْبعَْضُكْم

ُموا يَاْكلُوا ِمْن ُكْل َشْيء، 2إِْقْبلُوا الِّي ُهَو إِيَمانُو ْضِعيْف َما ِبينَاتُْكْم ْوَما تْلُوُموِهْش ْعلَى َرايُو.  1  نُوا الِّي ُهوَما ْينَّجْ ة نَاْس يِّمْ ثَمَّ

ة ْشُكوْن ِمْنُهْم الِّي إِيَمانُو ْضِعيْف َما يَاُكْل َكاْن الُخْضَرة.  الِّي يَاْكلُوا ِمْن ُكْل َشْيء َما يِْلِزْمُهْمْش يَْحْقُروا الِّي َما يَاْكلُوْش، 3ْوثَمَّ

ْشُكونِْك إِْنِت بَاْش تُْحُكْم ْعلَى الَخاِدْم ْمتَاْع ِغيِرْك؟ ُهَو يَاقِْف ِوالَّ 4ِولِّي َما يَاْكلُوْش يِْلِزْمُهْم َما يُْحْكُموْش َعلِّي يَاْكلُوا ِمْن ُكْل َشْيء، َراُهو هللْا ْقبِْلُهْم. 

ْب قَاِدْر بَاْش ْيَخلِّيْه يَاقِْف. ْيِطيْح ِمْن ِعيْن ِسيدُو. َراُهو ِسيدُو ُهَو الِّي ْيقَِرْر إِذَا َكاْن يَاقِْف ِوالَّ ْيِطيْح. ْوَراُهو بَاْش يَاقِْف ْعلَى َخاِطْر الرَّ

14
ة نَاْس أُْخِريْن ْيُشوفُوا الْنَهاَراْت الُكْلُهْم ِكيْف ِكيْف. ْوَخلِّي ُكْل َواِحْد يِثْبِْت ْعلَى َرايُو. 5 ة نَاْس يِْعتَْبُروا فِي ْنَهاْر ِخيْر ِمالْنَهاَراْت األُْخِريْن، ْوثَمَّ ثَمَّ

ْب َما دَاُمو يُْشُكْر فِي هللْا، ِولِّي َما يَاُكْلْش َراُهو 6 ْب. الِّي يَاُكْل ُكْل َشْيء َزادَا يَاُكْل بَاْش يِْكِرْم الرَّ الِّي يَْعِمْل قِيَمة ِلْنَهاْر َراُهو يَْعِملُّو قِيَمة بَاْش يِْكِرْم الرَّ

ْب ْويُْشُكْر هللْا.  إِذَا َكاْن ْنِعيُشوا َرانَا ْنِعيُشوا ْعلَى 8َحتَّى َواِحْد فِينَا َما ُهو َعايِْش ْلُروُحو، ْوَحتَّى َواِحْد فِينَا َما ْيُموْت ْعلَى َخاِطْر ُروُحو.  7يِْكِرْم الرَّ

ْب.  االَ إِذَا َكاْن نَْحيَاْو ِوالَّ إِذَا َكاْن ْنُموتُوا، َرانَا ِللرَّ ْب. إِمَّ ْب، ْوإِذَا َكاْن ُمتْنَا َرانَا ْنُموتُوا ْعلَى َخاِطْر الرَّ َراُهو ْعلَى َخاِطْر الشَّْيء َهاذَا 9َخاِطْر الرَّ

ْب ْمتَاْع الُموتَى ِوالَحيِّيْن.  ْعالَْش تُْحُكْم ْعلَى ُخوْك؟ ِوالَّ ْعالَْش تَْحِقْر فِي ُخوْك؟ َرانَا الُكْلنَا بَاْش نَاْقفُوا 10الَمِسيْح َماْت ِوْحيَى ِمْن ْجِديْد بَاْش ْيُكوْن الرَّ

َراُهو َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: 11  فِي الَمْحْكَمة ْمتَاْع هللْا، 

ْب، أنَا الحّي ْيقُوْل الرَّ

ُكْل ُرْكبَة بَاْش تِتْثّْنَى قُدَّاِمي

ْوُكْل ْلَساْن بَاْش يِْحِمْدنِي.
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االَ، ُكْل َواِحْد فِينَا الَْزُمو يَْعِطي ْحَساْب ْعلَى ُروُحو قُدَّاْم هللْا. 12 إِمَّ

َما تَْخلِِّيْش ُخوْك ْيِطيْح

هاذَاكا ْعالَْش َخلِّينَا َما َعاِدْش بِالُكْل نُْحْكُموا ْعلَى ْبعَْضنَا، آَما بِالعَْكْس َخلِّينَا ْنقَِرُروا بَاْش َما ْنُحطُّوْش قُدَّاْم َواِحْد ِمْن ْخَواتْنَا َحاَجة تْعَثُّْروا ِوالَّ 13

اْش َحتَّى َحاَجة َمْنُزوَسة بِْطبِيِعتَْها، آَما َراِهي َمْنُزوَسة ِعْنْد الِّي ْيَرى الِّي ِهَي َمْنُزوَسة.  14اطَّيُّْحو،  ْب يَُسوْع َما ثَمَّ ْد إِنُّو فِي الرَّ إِذَا 15ْوآنَا نَْعِرْف ْوِمتَْأَّكِ

ْر اإِلْنَساْن الِّي َماْت الَمِسيْح ْعلَى ْف بِْمَحبَّة. َما تَْخلِّيْش الشَّْيء الِّي تَاْكلُو ْيدَّمِ َكاْن ُخوْك يِتْْجَرْح بِْسبَْب الشَّْيء الِّي إِْنِت تَاْكلُو، َراْك َماِكْش تِتَْصّرِ

َراِهي َمْمِلْكْة هللْا َما ِهيْش َماْكلَة ِوْشَراْب، آَما ِهَي ِبْر ْوَسالَْم ْوفََرْح فِي 17َما تَْخلِّيْش الشَّْيء البَاِهي الِّي تَْعِمْل فِيْه يِتْقَاْل ْعِليْه ْكالَْم َخايِْب.  16َخاْطُرو، 

وْح القُدُْس.  أَْي َواِحْد يِْخِدْم الَمِسيْح بِالطَِّريقَة َهاِذي َراُهو هللْا يَْرَضى ْعِليْه ِوالنَّاْس يِْقْبلُوْه. 18الرُّ

االَ َخلِّينَا ْنتَبّْعُوا الَحاَجاْت الِّي تِْجيبِْلنَا السَّالَْم ْونِْبنِيْو بِيَها ْبعَْضنَا.  19 ْرْش الشَّْيء الِّي َعْملُو هللْا ْعلَى َجاْل الَماْكلَة. ُكْل َشْيء َطاِهْر، آَما 20إِمَّ َما ادَّّمِ

ْوَراُهو بَاِهي انِّْك َما تَاُكْلْش الْلَحْم ِوالَّ تُْشُرْب الْشَراْب ِوالَّ تَْعِمْل أَْي 21َراُهو َخايِْب إِنُّو أَْي َواِحْد ْيَخلِّي األُْخِريْن ْيِطيُحوا بِْسبَْب الشَّْيء الِّي يَاُكْل فِيْه، 

ِّْر،  ة ِليْه الِّي َما يُْحُكْمْش ْعلَى ُروُحو َوْقتِلِّي يَْعِمْل َحاَجة ْيَرى الِّي ِهَي بَاْهيَة. 22َحاَجة تَْخلِّي ُخوْك يِتْعَث ْن بِيْه بِينِْك ْوبِيْن هللْا. َصحَّ َخلِّي الشَّْيء الِّي تِّمِ

آَما إِذَا َكانُو َشاْك فِي الشَّْيء الِّي يَاُكْل فِيْه، َراُهو هللْا يُْحُكْم ْعِليْه ِكيَاْكلُو ْعلَى َخاْطُرو يَْعِمْل فِي الشَّْيء َهاذَاَكا ْوُهَو َما ِعْندُوْش إِيَماْن. ْوُكْل َحاَجة َما 23

تِتْْعَمْلْش بِاإِليَماْن َراِهي ذَْنْب.

ي هللْا َأَْعْملُوا الشَّْيء الِِّي ْيَرضِِّ

ينَا، 1  ُجوا ْعلَى الشَّْيء الِّي ْيَرّضِ وا الْحِمْل ْمتَاْعُهْم، َما يِْلِزْمنَاْش نلَّوْ أَْحنَا الْقِويِّيْن فِي اإِليَماْن يِْلِزْمنَا ْنعَاْونُوا الْضعَاْف بَاْش ْيِهزُّ

ي ُخوْه ْلَمْصِلْحتُو بَاْش يِْبنِيْه.  2 يْه ُهَو، آَما ِكيْف َما 3  ْوَخلِّي ُكْل َواِحْد فِينَا ْيَرّضِ ْجْش ْعلَى الشَّْيء الِّي ْيَرّضِ َراُهو الَمِسيْح َما لَّوِ

ْوأَْي َحاَجة تِْكتْبِْت ْقبَْل فِي الْكتُْب الُمقَدَّْسة َراِهي تِْكتْبِْت بَاْش تْعَلِّْمنَا ِكيفَاْش 4ُهو َمْكتُوْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »السَّبَّاْن الِّي ْيِسبُّوا فِيْك بِيْه ْخلَْطِلي آنَا.« 

ْبْر ِوالتَّْشِجيْع الِّي فِي الْكتُْب الُمقَدَّْسة.  ْبْر ِوالتَّْشِجيْع يَْعِطيُكْم إِنُّْكْم تُْكونُوا ِعْنْدُكْم َراْي َواِحْد ِكيْف َما 5ْيَولِّي ِعْنْدنَا أََمْل بِالصَّ إِْن َشاْء هللْا اإِلالَْه ْمتَاْع الصَّ

دُوا إاِلَْه ْوبُو َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح ْبقَْلْب َواِحْد وْبُصوْت َواِحْد. 6َعلِّْمنَا الَمِسيْح يَُسوْع،  بَاْش الُكْلُكْم ْمَع ْبعَْضُكْم تَْمّجْ

15

التَّْبِشيْر بِيْن الْشعُوْب اُألُْخِريْن

دُوا هللْا.  7 االَ اْقْبلُوا ْبعَْضُكْم ِكيْف َما الَمِسيْح ْقبِْلُكْم بَاْش تَْمّجْ ي الِّي هللْا َصاِدْق بَاْش ْيثَبِّْت 8إِمَّ َرانِي ْنقُْلُكْم الِّي الَمِسيْح َولَّى َخاِدْم ِللْيُهوْد بَاْش ْيَوّرِ

دُوا هللْا ْعلَى َرْحْمتُو ِكيْف َما تِْكتِْب فِي الْكتُْب الُمقَدَّْسة: 9  الُوُعوْد الِّي ْعَطاُهْم هللْا ِللْجدُوْد.  ْوبَاْش الْشعُوْب األُْخِريْن ْيَمّجْ

َهاذَاَكا ْعالَْش فِي ُوْسْط الْشعُوْب األُْخِريْن بَاْش نِْحْمِدْك،

ْوبِالْغنَاء ْنَسبِّْح إِلْسِمْك.

ِوْيقُوْل الْكتَاْب َزادَا: 10  
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أَْفْرُحوا يَا الْشعُوْب األُْخِريْن ْمَع َشْعْب هللْا!

ة أُْخَرى: 11   ِوْيقُوْل َمرَّ

ْب يَا ُكّل األَُمْم. َسبُّْحوا الرَّ

اْحْمدُوْه يَا ُكّل الْشعُوْب.

ْوقَاْل إَِشْعيَاْء َزادَا: 12  

ِوْلْد يَسَّى بَاْش ْيِجي

ْيقُوْم ْويُْحُكْم فِي الْشعُوْب األُْخِريْن

ِوْيُكوْن ِعْنْدُهْم َرَجاْء فِيْه.

وْح القُدُْس! 13 ةْ الرُّ َجاْء ْمتَاْعُكْم ْيِفيْض ْبقُّوِ َجاْء يِْمالَُكْم بِالفَْرَحة ِوالسَّالَْم ْبِإِيَماْنُكْم بِيْه بَاْش الرَّ إِْن َشاْء هللْا إاِلَْه الرَّ

ِخْدِمْة بُولُْس

ة َحاَجاْت 15آنَا ِبيِدي يَا ْخَواتِي ِعْنِدي ِثيقَة فِيُكْم الِّي إِْنتُوَما ِمْمِليْن بِالْصالَْح، ْوِمْمِليْن بِالَمْعْرفَة، ْوقَاْدِريْن بَاْش تْعَلُّْموا ْبعَْضُكْم.  14 آَما َراُهو ثَمَّ

ْرُكْم بِيها، ْبفَْضْل النِّْعَمة الِّي ْعَطاَهاِلي هللْا  بَاْش ْنُكوْن َخاِدْم ْمتَاْع الَمِسيْح يَُسوْع َما بِيْن الْشعُوْب األُْخِريْن. نِْخِدْم 16ْكتِْبتِْلُكْم ْعِليها ْبَصَراَحة بَاْش ْنذَّكِ

وْح القُدُْس.  االَ، ِعْنِدي الَحْق، بَاْش 17ِكيْف َكاِهْن فِي اإِلْنِجيْل الِّي ِمْن ِعْنْد هللْا، بَاْش الْشعُوْب األُْخِريْن ْيُكونُوا قُْربَاْن َمْقبُوْل ِعْنْد هللْا ُمقَدَّْس ِبالرُّ إِمَّ

َرانِي َما ِعْنِديْش الُجْرأَة بَاْش ِنتَْكلِّْم ْبَصَراَحة َكاْن ْعلَى الشَّْيء الِّي َعْملُو الَمِسيْح ْعلَى ْطِريِقي بَاْش 18نِتْفُوِخْر فِي الَمِسيْح يَُسوْع بِالِخْدَمة ْمتَاْع هللْا، 

ْلْت التَّْبِشيْر 19ْيَخلِّي الْشعُوْب األُْخِريْن ْيِطيعُوا هللْا، ْعَمْل الشَّْيء َهاذَا ْعلَى ْطِريْق ْكالَِمي ْوأَْفعَاِلي  وْح القُدُْس. َكّمِ ةْ الرُّ ةْ الُمْعْجَزاْت ِوالْعَجايِْب ِوْبقُّوِ ْبقُّوِ

ْر بِاإِلْنِجيْل ُموْش فِي الْبالَيِْص الِّي تِْعَرْف 20بِِإِْنِجيْل الَمِسيْح ِمْن أُوْرَشِليْم ِوالَمنَاِطْق الِّي دَاْيِريْن بِيَها َحتَّى ِللِّيِريُكوْن  ْوَكاْن الَهدَْف ْمتَاِعي ُهَو إِنِّي ْنبَّشِ

آَما ِكيْف َما تِْكتِْب فِي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: 21  فِيها الَمِسيْح، بَاْش َما ِنْبنِيْش ْعلَى َساْس َعْملُو ِغيِري، 

ُروْش بِيْه بَاْش ْيُشوفُوْه، الِّي َما تْبَّشْ

ِولِّي ْعُمْرُهْم َما َسْمعُوا بِيْه بَاْش ِيْفْهُموا.

بُولُْس ْيِحْب ْيُزوْر ُروَما

اْت بَاْش ْنِجيُكْم  22 ْلْت بَْرَشة َمرَّ ْلْت ِخْدْمتِي فِي الَمنَاِطْق َهاذُوَما، ْوَمادَاْمنِي ِعْنِدي ْسنِيْن ْنِحْب ْنِجيُكْم، 23ْوَهاذَاَكا ْعالَْش تْعَّطِ ا َما دَاْمنِي َكّمِ آَما تَوَّ

ي ْمعَاُكْم َحتَّى ْشَويَّة َوْقْت بَاِهي.  24 ْسبَاْنيَا ِوتْعَاْونُونِي بَاْش نِْمِشي ْلغَاِدي، بَْعْد َما ْنعَدِّ ا َرانِي َماِشي 25نِتَْمنَّى بَاْش ْنُشوْفُكْم ْوآنَا فِي ْطِريِقي إْلِ آَما تَوَّ

ُهوَما 27َراُهْم الَكنَايِْس ْمتَاْع َمْقدُونِيَّة ْوأََخاِئِيَة َحبُّوا بَاْش ْيعَاْونُوا الفُقََراْء َما بِيْن الُمْْؤْمنِيْن الِّي فِي أُوْرَشِليْم.  26أْلُوْرَشِليْم بَاْش نِْخِدْم اإِلْخَوة الُمْْؤْمنِيْن، 

وِحيَّة ْمتَاْعُهْم ْسِمي ُهوَما َمْديُونِيْن ِليُهْم، ْعلَى َخاِطْر إِذَا َكاْن الْشعُوْب األُْخِريْن َجاْو بَاْش ْيَشاْرُكوا فِي البََرَكاْت الرُّ ْيِحبُّوا يَْعْملُوا الشَّْيء َهاذَا ْوبِالرَّ
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يَّاْت.  ْسبَاْنيَا. 28َراُهْم يِْلِزْمُهْم َزادَا يِْخْدُموُهْم بِالَمادِّ ْل الشَّْيء َهاذَا ْونَْعِطيُهْم الشَّْيء الِّي تْلَْم، ِنتْعَدَّاْلُكْم ْوآنَا فِي ْطِريِقي إْلِ َهاذَاَكا ْعالَْش بَْعْد َما ْنَكّمِ

ْونَْعِرْف الِّي آنَا بَاْش ْنِجيُكْم بِالبَْرَكة ْمتَاْع الَمِسيْح َكاْملَة. 29

وْح القُدُْس، إِنُّْكْم تَْجاْهدُوا ْمعَايَا بِْصالَتُْكْم هلْل، ْعلَى َخاْطِري،  30 بَاْش ْيَمنَّْعنِي 31نُْطلُْب ِمْنُكْم، يَا اإِلْخَوة، ْبِإِْسْم َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح ْوبِالْمَحبَّة ْمتَاْع الرُّ

ْوَهكَّا ْنِجيُكْم ْوآنَا َمْليَاْن بِالفَْرَحة، إِذَا َكاْن َربِّي 32ِملِّي َما ُهْمْش ُمْْؤْمنِيْن فِي َمْنِطْقْة اليَُهوِديَّة ِوْيَخلِّي ِخْدْمتِي فِي أُوْرَشِليْم َمْقبُولَة ِعْنْد اإِلْخَوة الُمْْؤْمنِيْن، 

ْوإِالَْه السَّالَْم ْيُكوْن ْمعَاُكْم الُكْلُكْم. آِميْن. 33َحْب، ْونَْرتَاْح ِعْنْدُكْم. 

تَِحيَّاْت

يُكْم ْعلَى أُْختْنَا فِيبِي، الَخاْدَمة فِي َكنِيِسْة َكْنَخِريَّةَ.  1  ْب ِكيْف َما ْيِليْق بِالُمْْؤْمنِيْن، ْوَعاْونُوَها فِلِّي 2ْنَوّصِ إِنُّْكْم تِْقْبلُوَها فِي الرَّ

تِْحتَاْجلُو ِمْن ِعْنْدُكْم الُكلُّو، َراِهي َعاْونِْت بَْرَشة نَاْس ْوَعاْونِتْنِي آنَا َزادَا. 16
الِّي َخاْطُروا بِْحيَاتُْهْم ْعلَى َخاْطِري. ْوُموْش آنَا َوْحِدي نُْشُكْرُهْم، آَما الَكنَايِْس 4َسلُّْموا ْعلَى ْبِريْسِكلَّة ْوأَِكيالَ، الِّي يِْخْدُموا ْمعَايَا فِي الَمِسيْح يَُسوْع،  3

َسلُّْموا َزادَا ْعلَى الَكنِيَسة الِّي تِْجتََمْع فِي بِيتُْهْم. 5ْمتَاْع الْشعُوْب األُْخِريْن الُكْلُهْم يُْشْكُروُهْم. 

ْن بِالَمِسيْح فِي َمْنِطْقْة أَِسيَّة.  ْل َواِحْد إِّمِ َسلُّْموا ْعلَى أْنْدُرونِيُكوْس ْونِيَاْس، 7َسلُّْموا ْعلَى َمْريَْم الِّي ِخْدِمتُْكْم بَْرَشة  6َسلُّْموا ْعلَى ْحبِيبِي أَبَْينِتُوْس، أَّوِ

نُوا بِالَمِسيْح قَْبِلي. ُسْل، ْوإِّمْ أَقَاْربِي ِولِّي تُْرْبُطوا ْمعَاَي فِي الَحْبْس، ُهوَما نَاْس َمْشُهوِريْن بِينَاْت الرُّ

ْب،  8 َسلُّْموا ْعلَى أَبُلُّْس الِّي 10َسلُّْموا ْعلَى أُوْربَانُوْس الِّي يِْخِدْم ْمعَايَا فِي الَمِسيْح، ِوْعلَى ْحبِيبِي إِْستَاِخيْس.  9َسلُّْموا ْعلَى أَْمبِْليَاتُوْس ْحبِيبِي فِي الرَّ

ْسِمي ثَابِْت فِي الَمِسيْح. َسلُّْموا ْعلَى بِيْت أَِرْستُوبُولُْس  ى الِّي ُهَو بِالرَّ ْب ِمْن َعايِْلْة 11َورَّ نُوا بِالرَّ َسلُّْموا ْعلَى ِهيُروِديُوْن ْقِريبِي. َسلُّْموا َعلِّي ُهوَما يِّمْ

ْب بَْرَشة.  12نَْرِكيسُّوْس.  ْب. َسلُّْموا ْعلَى ْحبِيبِتْنَا بَِرِسيْس الِّي ِخْدِمْت الرَّ َسلُّْموا ْعلَى ُروفُْس الِّي 13َسلُّْموا ْعلَى تَِريفَْينَة ْوتَِريفُوَسة الِّي يِْخْدُموا فِي الرَّ

ي.  و الِّي ِهَي ِكيْف أُّمِ ْب، ِوْعلَى أُمُّ َسلُّْموا ْعلَى أَِسيْنِكِريتُْس ْوفِِليغُوْن ْوَهْرِميْس ْوبَتُْروبَاْس ْوَهْرَماْس ِوْعلَى اإِلْخَوة الِّي ْمعَاُهْم. 14ُمْختَاْر فِي الرَّ

َسلُّْموا ْعلَى ْبعَْضُكْم ابُّوَسة ُمقَدَّْسة. َكنَايِْس 16َسلُّْموا ْعلَى فِيلُولُوُغْس ْوُجوْليَا ْونِيْريُوْس ْوأُْختُو، ِوْعلَى أُولَْمبَاْس ِواإِلْخَوة الُمْْؤْمنِيْن الِّي ْمعَاُهْم الُكْلُهْم.  15

الَمِسيْح الُكْلُهْم ْيَسْلُموا ْعِليُكْم.

ْوَصايَا ِإِْخَرانِيَّة

ُروا فِي اإِليَماْن ْمتَاْع األُْخِريْن ِوْيِجيْو ِضْد الشَّْيء الِّي 17 قُوا ْويَْعْملُوا فِي الَمَشاِكْل ِوْيدَّمْ ْونُْطلُْب ِمْنُكْم، يَا اإِلْخَوة، إِنُّْكْم تُْردُّوا بَاْلُكْم ِمالنَّاْس الِّي ْيفَّرْ

َراُهْم النَّاْس الِّي يَْعْملُوا فِي الَحاَجاْت َهاِذي َما ُهْمْش يِْخْدُموا فِي َربّْنَا الَمِسيْح، آَما يِْجِريْو ْعلَى ْكُروْشِهْم، ْويَْخْدُعوا فِي 18تْعَلِّْمتُوْه. إِْبْعدُوا ْعِليُهْم، 

يعُوا فِي اإِلْنِجيْل، َهاذَاَكا ْعالَْش آنَا فَْرَحاْن بِيُكْم. ْنِحبُّْكْم تُْكونُوا 19النَّاْس البَُسَطاْء ِكْيقُولُوْلُهْم ْكالَْم ْحلُو ْويَْمْدُحوُهْم.  النَّاْس الُكْلُهْم يَْعْرفُوا الِّي إِْنتُوَما اّطِ

يَطاْن تَْحْت َساقِيُكْم. نِْعِمْة َربّْنَا يَُسوْع 20ُحَكَماْء فِي َعْمالَْن الِخيْر، ْوأَْبِريَاْء ِكَما تَْعْملُوْش الشَّْر.  ِوهللا الِّي يَْعِطينَا السَّالَْم ْعلَى ْقِريْب بَاْش ْيُحْط الّشِ

الَمِسيْح ْمعَاُكْم.

ْيَسلِّْم ْعِليُكْم تِيُموثَاُوْس الِّي يِْخِدْم ْمعَايَا ْوأَقَاْربِي لُوِكيُوْس ْويَاُسوْن ْوُسوِسيبَاتُْرْس. 21

َسالَة َهاِذي. 22 ْب، آنَا تَْرتِيُوْس، الِّي ْكتِْبْت الّرِ ِوْنِسلِّْم ْعِليُكْم فِي الرَّ



ْيَسلِّْم ْعِليُكْم َغايُوْس الِّي ْمَضيِّْفنِي ِولِّي الَكنِيَسة تِْجتََمْع فِي دَاُرو. ِوْيَسلِّْم ْعِليُكْم أََراْستُْس، الَمْسُْؤوْل ْعلَى الَكاَسة ْمتَاْع الْمِدينَة، ِوْيَسلِّْم ْعِليُكْم ُخونَا 23

]نِْعِمْة َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح ْمعَاُكْم الُكْلُكْم. آِميْن.[ 24َكَواْرتُْس. 

الَمْجْد هلْل

ْر الغَاِمْض الِّي ْبقَى ْمُخبِّي ْلَوْقْت ْطِويْل ْقبَْل 25 َْؤيَا ْمتَاْع الّسِ ْر بِيْه ْوفِي الرُّ الَمْجْد هلْل الِّي قَاِدْر بَاْش ْيثَبِّتُْكْم فِي اإِلْنِجيْل ْمتَاْع يَُسوْع الَمِسيْح الِّي ْنبَّشِ

نُوا ِوْيِطيعُوا. 26 ا تِْكِشْف ْوَعْرفُوْه الْشعُوْب الُكْلُهْم ْعلَى ْطِريْق الْكتُْب ْمتَاْع األَْنبِيَاْء. ِوهللا الَخاِلْد أَْمْر بَاْش يِتْْعَرْف ِعْنْد الْشعُوْب الُكْلُهْم بَاْش يِّمْ آَما تَوَّ

الَمْجْد ِلَألَبَْد هلْل الِّي ُهَو َوْحدُو َحِكيْم، ْعلَى ْطِريْق يَُسوْع الَمِسيْح. آِميْن. 27


