
رسالۀ پولُس رسول به رومیان

معرف رساله

رسالۀ رومیان طوالن ترین رسالۀ پولُس رسول است. پولُس وقتیه آمادگ سفر به روم و

بازدید از کلیسای آنجا را م گرفت، این رساله را به رومیان نوشت. پولُس م خواست

بعد از رفتن به روم به کم ایمانداران آنجا به اسپانیه برود. وقتیه او در شرق برای

انتشار انجیل و تأسیس کلیساهای مختلف کارهای انجام داد، به فر انتشار انجیل در

غرب شد.

و معن در این رساله پولُس با الهام روح القدس، عقاید خود را در مورد ایمان مسیح

ار مگوید، انجیل آش دهد. او م م مسیحیان توضی این ایمان را در زندگ عمل

سازد که خدا چونه فقط به وسیله فیض خود، رابطۀ مردم را با خود اصالح م کند.

فرق نم کند که ی شخص یهودی باشد و یا غیر یهودی، هر کدام ضرورت دارد که

رابطۀ او با خدا اصالح شود، زیرا همه در برابر خدا گناه کرده اند.

پولُس در این رساله شرح م دهد که زندگ جدید نتیجۀ رابطۀ جدید با خدا م باشد.

کند، به وسیلۀ روح خدا که در او زندگ شخص ایماندار با خدا مصالحه م ه یوقتی

م کند، قوت م یابد که در مقابل قدرت گناه و شیطان مقاومت کند.

برعالوه پولُس به توضی هدف شریعت اله م پردازد که خدا چرا شریعت را نازل کرد

و چطور یهودیان عیس را که از قوم آنها بود رد کردند و به این وسیله زمینۀ مشارکت

تمام انسانها در عیس مسی مساعد شد.

در اخیر پولُس به توضی روابط اجتماع مسیحیان م پردازد و بعد از پیام های
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شخص، رساله را به پایان م رساند.

فهرست موضوعها:
مقدمه: فصل ۱: ۱ ‐ ۱۷

ضرورت به نجات و رستاری: فصل ۱: ۱۸ ‐ ۳: ۲۰
راه خدا برای نجات: فصل ۳: ۲۱ ‐ ۴: ۲۵

زندگ تازه در مسی: فصل ۵ ‐ ۸
بن اسرائیل در نقشه خدا: فصل ۹ ‐ ۱۱
رفتار مسیح: فصل ۱۲: ۱ ‐ ۱۵: ۱۳

خاتمه و سالم های شخص: فصل ۱۵: ۱۴ ‐ ۱۶: ۲۷
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۱ ۱از طرف پولُس بندۀ عیس مسی و رسول که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و
فراخوانده است.

۲خدا انجیل را مدتها پیش بوسیلۀ انبیای خود در کتاب مقدس وعده داد. ۳این انجیل

دربارۀ پسر او، خداوند ما عیس مسی است که از لحاظ جسم از نسل داود متولد شد ۴و

با زنده شدنش پس از مرگ با قدرت ثابت نمود که از لحاظ روح قدوسیت، او پسر

خداست. ۵خدا به وسیلۀ مسی به ما فیض عطا فرمود تا رسوالن او باشیم و همۀ ملت

ها را به ایمان و اطاعت مسی هدایت کنیم ۶این همچنین شامل حال شما رومیان است

که خدا شما را دعوت فرموده تا از آنِ عیس مسی شوید.

۷من این رساله را به همۀ شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده

شده اید م نویسم. فیض و سالمت از طرف خدا، پدر ما، و عیس مسی خداوند با شما

باد.

دعای شرگزاری

۸پیش از هر چیز خدای خود را به وساطت عیس مسی برای همۀ شما شر م کنم، زیرا

ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. ۹خدا، آن خدای که او را با اعالم انجیل

دربارۀ پسرش از دل و جان خدمت م نمایم، شاهد است ۱۰که همیشه در وقت دعا شما

را بیاد م آورم و درخواست م کنم که در صورت امان اگر خدا بخواهد باالخره به

دیدن شما موفق شوم زیرا ۱۱بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکت روحان شما را

بهره مند ساخته، تقویت نمایم. ۱۲مقصدم آن است که به وسیلۀ ایمان دو جانبه پشتیبان

همدیر باشیم، شما به وسیلۀ ایمان من و من به وسیلۀ ایمان شما.

۱۳ای برادران، نم خواهم ب خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم اما همیشه

چیزی مرا از انجام آن بازداشته است. من خواسته ام همان طوری که در میان ملت های

دیر ثمری یافتم در میان شما نیز بیابم. ۱۴زیرا من در برابر همه ـ از مردم پیشرفته گرفته
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تا وحشیان، از روشنفران گرفته تا نادانان ـ دین به گردن دارم. ۱۵بنابراین شوق دارم که

به قدر توانای خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر م برید اعالم نمایم.

قدرت انجیل

۱۶زیرا من از انجیل خجِل نیستم؛ از آنرو که انجیل، قدرت خداست برای نجات هرکس

که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان ۱۷زیرا انجیل نشان م دهد که خدا

چونه آدمیان را عادل م شمارد و این پایۀ ایمان است و بر ایمان بنا شده است،

چنانه که نوشته شده است: «شخص عادل بوسیلۀ ایمان زندگ م کند.»

گناه بشر

شود که زندگ نازل م ۱۸غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردم

شرارت آمیز شان مان شناسای حقیقت است. ۱۹خدا آنها را مجازات م کند و این کار

برحق است، زیرا آنچه آدمیان دربارۀ خدا م توانند بدانند، بر آن ها آشار است زیرا

خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. ۲۰از زمان آفرینش دنیا، صفات

که او آفریده است، به روشن و اُلوهیت او در چیزهای قدرت ازل او یعن نادیدن

شود و از این رو آن ها ابداً عذری ندارند. ۲۱اگرچه آن ها خدا را شناختند ول مشاهده م

آن طوری که شایستۀ اوست او را تریم و شرگذاری نردند. در عوض افار شان

کامال پوچ گشته و عقل ناقص آن ها تیره شده است. ۲۲در حال که ادعای حمت

م کنند، نشان م دهند که نادان هستند. ۲۳آن ها جالل خدای ابدی را به بتهای شبیه

انسان فان و پرندگان و چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند.

۲۴به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوسهای خود شان در ناپاک واگذاشت که با

یدیر بدن های خود را ننین سازند. ۲۵آنها حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و

آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایستۀ

ستایش است.
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زنها روابط طبیع ین خود شان کرده است. حت۲۶لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات نن

است تبدیل کردند. ۲۷به همان طریق مردان روابط جنس را به آنچه غیر طبیع جنس

طبیع را با زنها ترک نمودند و در آتش شهوت برای هم جنسان خود سوختند. مردان

مرتب اعمال زشت و ننین با مردان دیر شدند و در وجود خود شان مجازات را که

سزاوار چنین خالفاری است، دیدند.

۲۸چون آن ها خداشناس را امری ناچیز شمردند، خدا آن ها را تسلیم افار فاسد شان

نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجا آورند. ۲۹آن ها از انواع شرارت و بدی و طم و

بدخواه و همچنین از حسادت و آدمش و نزاع و فریباری و بد نیت پر هستند.

آن ها شایعه م سازند ۳۰و از یدیر بدگوی م کنند، از خدا نفرت دارند، ظالم و

مغرور و الفزن و سازندۀ بدیها هستند و از والدین خود سرپیچ م کنند. ۳۱ب فهم،

ب وفا و ب محبت و ب رحم هستند. ۳۲و با وجود این که حم خدا را م دانند که

کنندگان چنین کارها مستوجب مرگند ول نه فقط خود شان این کارها را م کنند بله

دیران را نیز در انجام آن ها تشویق م کنند.

خشم و غضب خدا

؟ هر که باشکن ران قضاوت مکه دربارۀ دی تو کیست ،۲ ۱و اما ای آدم
هیچونه عذری نداری زیرا وقت تو دیران را مالمت م کن و در عین حال همان

کاری را که آن ها انجام م دهند انجام م ده، خودت را مالمت م کن. ۲ما م دانیم

وقت خدا اشخاص را که چنین کارهای م کنند مالمت م کند، حق دارد. ۳آیا تو گمان

م کن که با مالمت کردن دیران از جزا فرار خواه کرد! در حال که همان کارها را

انجام م ده؟ ۴آیا فراوان مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز م شماری؟ مر

نم دان که منظور مهربان خدا این است که تو را به توبه راهنمای فرماید؟ ۵با

سخت دل و ب میل خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و

داوری عادالنۀ او پیوسته شدیدتر م سازی. ۶زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمال که
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کرده است، اجر یا جزا خواهد داد. ۷بعض مردم، نیوی را دنبال م کنند و در

جستجوی عزت و شرف و زندگ فناناپذیر هستند، خدا به آنها زندگ ابدی خواهد داد.

۸بعض مردم خودخواه هستند و حقیقت را رد م کنند و به دنبال ناراست م روند، آن ها

مورد خشم و غضب خدا قرار م گیرند. ۹برای همۀ آدمیان که بدی را بجا م آورند،

مصیبت و پریشان خواهد بود، اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. ۱۰اما خدا

به کسان که نیوکاری نمایند، عزت و شرف و سالمت خواهد بخشید، اول به یهودیان

و سپس به غیر یهودیان ۱۱زیرا خدا تبعیض قائل نم شود.

۱۲همۀ آنان که بدون داشتن شریعت موس گناه م کنند، بدون شریعت هالک م شوند

و همۀ آنان که زیر شریعت هستند و گناه م کنند، به وسیلۀ شریعت محوم م شوند.

۱۳زیرا تنها شنیدن احام شریعت هی کس را در حضور خدا عادل نم سازد، بله

عمل کنندگان شریعتند که عادل شمرده م شوند. ۱۴هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت

نیستند، احام شریعت را طبیعتاً انجام م دهند، معلوم است که شریعت آنها خود شانند.

با وجود اینه شریعت کتب ندارند، ۱۵رفتار شان نشان م دهد که مقررات شریعت در

قلب های شان نوشته شده و وجدان های ایشان نیز درست این را تأیید م کند. زیرا افار

شان یا آن ها را مالمت م کند و یا از آن ها دفاع م نماید. ۱۶مطابق بشارت که من

م دهم، در روزی که خدا به وسیلۀ عیس مسی همۀ افار پنهان دل های آدمیان را

داوری م کند، این کار انجام خواهد گرفت.

یهودیان و شریعت

۱۷اما اگر تو خود را یهودی م نام و به شریعت پابند هست و از اینه خدا را

م شناس، به خود فخر م کن، ۱۸و ارادۀ او را م دان و به سبب اینه در شریعت

تربیت شده ای چیزهای عال را برتر م دان ۱۹و خاطر جم هست که راهنمای کوران و

هست و صاحب شریعت باش ۲۰و استاد نادانان و معلم کودکان م نور ساکنان تاری

که مظهر معرفت و حقیقت است. ۲۱پس تو که دیران را تعلیم م ده، چرا خود را
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تعلیم نم ده؟ تو که موعظه م کن دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نم کن؟ ۲۲تو

که م گوئ زنا نن، آیا خودت زنا نم کن؟ تو که از بتها نفرت داری، آیا خود معبدها

را غارت نم کن؟ ۲۳تو که به شریعت فخر م کن، آیا با شستن شریعت نسبت به خدا

ب حرمت نم کن؟ ۲۴چنانه نوشته شده است: «بسبب شما، مردمان غیر یهود نام خدا

را ب حرمت م سازند.»

سنت تو ارزش دارد؛ اما اگر از شریعت سرپیچ ،۲۵چنانچه از شریعت اطاعت کن

نمای، مثل این است که اصال سنت نشده ای. ۲۶اگر ی غیر یهود که سنت نشده است

از احام شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را سنت شده به حساب نخواهد آورد؟ ۲۷و

شخص که جسماً سنت نشده است ول احام شریعت را انجام م دهد، ترا که با وجود

داشتن کتاب و نشانۀ سنت، از شریعت تجاوز م کن، مالمت خواهد ساخت. ۲۸زیرا

عمل جسمان تنها ی نیست که ظاهراً یهودی باشد و سنت واقع کس یهودی حقیق

نیست. ۲۹بله یهود واقع شخص است که از باطن یهودی باشد، یعن قلبش سنت

شده باشد و این نیز، کار روح خدا است، نه کار شریعت متوب. ستایش چنین شخص

از خدا است، نه از انسان.

۳ ۱پس یهودیان چه برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا سنت چه ارزش دارد؟ ۲البته از
هر لحاظ ارزش فراوان دارد، اول آنه خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. ۳اما اگر

بعض از آن ها امین نبودند، آیا ب وفائ آن ها وفاداری خدا را باطل م سازد؟ ۴هرگز نه!

حت اگر همۀ انسان ها دروغو باشند، خدا راستو است! چنانه نوشته شده است:

«کالم که گفته ای راست بوده و داوری تو عادالنه است.»

۵اما اگر شرارت ما عدالت خدا را بیشتر آشار م سازد چه بوئیم؟ آیا م توانیم

بوئیم که هرگاه خدا ما را مجازات م کند، ب انصاف م کند؟ (مثل آدمیان سخن

م گویم) ۶هرگز نه! اگر خدا عادل نباشد چطور م تواند دنیا را داوری کند؟
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۷اما اگر دروغ من در مقابل راست خدا جالل او را بیشتر آشار م کند، چرا باز هم به

عنوان ی گناهار مالمت م شوم؟ ۸پس چرا نوئیم: «بیائید بدی کنیم تا از آن

خوب به بار آید؟» در واق عده ای تهمت زنان گزارش داده اند که ما چنین چیزی

گفته ایم، محومیت این اشخاص بجاست.

هی کس در حضور خدا عادل نیست

۹پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وض بهتری داریم؟ ابداً، پیش از این نشان

دادیم که یهودیان و غیر یهودیان، همه در گناه گرفتار هستند. ۱۰چنانه نوشته شده است:

«حت ی نفر نیست که عادل باشد. ۱۱کس نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد.

۱۲همۀ آدمیان از خدا روگردانیده اند، هم از راه راست دور شده اند؛ حت ی نفر

نیوکار نیست.

۱۳گلوی شان مثل قبر روباز است، زبان شان را برای فریب دادن به کار م برند و از

لب های شان سخنان مهل مانند زهرِ مار جاری است.

۱۴دهان شان پر از دشنام های زننده و بدی است، ۱۵و پاهای شان برای خونریزی

تندرو است. ۱۶به هر جا که م روند، ویران و بدبخت بجا م گذارند، ۱۷و راه صل و

سالمت را نشناخته اند. ۱۸خدا ترس بنظر ایشان نم رسد.»

۱۹ما م دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهان بسته شود و

تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. ۲۰زیرا هی انسان در نظر خدا با

انجام احام شریعت عادل شمرده نم شود. کار شریعت اینست که انسان گناه را

بشناسد.
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عدالت از راه ایمان

۲۱اما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت داده اند به ظهور رسیده

است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت ۲۲و فقط از راه ایمان به عیس مسی همۀ

ایمانداران را عادل م شمارد، زیرا هی تفاوت نیست، ۲۳همه گناه کرده اند و از جالل

خدا کم آمده اند. ۲۴اما با فیض خدا همه به وساطت عیس مسی که خونبهای آزادی

آن ها است، بطور رایان، عادل شمرده م شوند. ۲۵زیرا خدا مسی را به عنوان

وسیله ای برای آمرزش گناهان ـ که با ایمان به خون او به دست م آید ـ در مقابل چشم

همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب

بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت ۲۶تا در این زمان، عدالت خدا کامال به

ثبوت برسد، یعن ثابت شود که خدا عادل است و کس را که به عیس ایمان م آورد

عادل م شمارد.

۲۷پس فخر کردن چه معن دارد؟ جائ برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام

دادن شریعت؟ نخیر، بله چون ایمان م آوریم. ۲۸زیرا ما یقین داریم که به وسیلۀ

ایمان، بدون اجرای شریعت، عادل شمرده م شویم. ۲۹آیا خدا فقط خدای یهودیان

است؟ مر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. ۳۰خدا ی است و یهودیان را

سازد. ۳۱آیا این به آن معن بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان عادل م

است که با ایمان، شریعت را از میان بر م داریم؟ نخیر، هرگز! بله آن را استوار

م سازیم.

ابراهیم ایماندار

۴ ۱پس در این صورت دربارۀ جد ما ابراهیم چه بوئیم؟ ۲اگر به وسیلۀ اعمال خود
پیش خدا عادل شمرده م شد، دلیل برای فخر م داشت اما او نم تواند در پیشاه

خدا به خود فخر کند. ۳زیرا نوشته شده است: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن

۹ / ۳۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


ایمان را به عنوان عدالت به حساب او گذاشت.» ۴شخص که کار م کند مزد م گیرد و

مزد او هدیه به حساب نم آید؛ بله حق او است که باید به او پرداخت شود ۵و اما

مردی که کار نم کند بله به خدائ که حت شخص دور از خدا را عادل م گرداند

ایمان م آورد، ایمان او عدالت شمرده م شود. ۶حضرت داود دربارۀ خوش شخص که

خدا بدون در نظر گرفتن اعمالش او را عادل م سازد چنین م فرماید:

۷«خوشا به حال کس که سرکش او آمرزیده و گناه وی پوشیده شده است.

۸خوشا به حال کس که خداوند گناه او را به حساب نم آورد.»

۹آیا این خوش تنها متعلق به آنان است که سنت شده اند، یا همچنین به کسان که سنت

نشده اند نیز تعلق دارد؟ چنانه از کالم خدا نقل کردیم: «خدا ایمان ابراهیم را به عنوان

عدالت به حساب او گذاشت.» ۱۰در آن زمان ابراهیم در چه حالت بود؟ آیا پیش از

سنت شدن او بود یا بعد؟ البته پیش از سنت شدن ۱۱و سنت اش عالمت بود برای اثبات

اینه به وسیلۀ ایمانش، خدا او را پیش از آنه سنت شود، عادل شمرده بود. و از این

شوند، حت آورند و عادل شمرده م است که به خدا ایمان م رو ابراهیم پدر همۀ کسان

اگر سنت نشده باشند ۱۲و همچنین پدر کسان است که سنت شده اند، نه تنها بخاطر

اینه سنت شده اند بله به خاطر اینه از ایمان که ابراهیم در وقت نامختون داشت،

پیروی م کنند.

وعده های خدا و ایمان

۱۳خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد که جهان از آنِ او خواهد بود. این وعده به علت

اطاعت ابراهیم از شریعت نیست، بله برای این است که او ایمان آورد و ایمان او

برایش عدالت شمرده شد، ۱۴زیرا اگر وعده های خدا به کسان داده شود که از شریعت

پیروی م کنند دیر ایمان آدم ب معن و وعدۀ خدا ب ارزش است، ۱۵زیرا شریعت،

غضب خدا را به وجود م آورد اما جائ که شریعت نیست تجاوز از شریعت هم وجود
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ندارد.

است، تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای تمام ۱۶پس این وعده به ایمان مت

نسل ابراهیم اعتبار داشته باشد، نه تنها برای آنان که از شریعت اطاعت م کنند، بله

برای کسان هم که مانند ابراهیم ایمان م آورند، زیرا ابراهیم پدر همۀ ماست. ۱۷چنانه

نوشته شده است: «تو را پدر ملتهای بسیار ساخته ام.» از این رو این وعده در نظر

خدائ که ابراهیم به او ایمان آورد استوار است، آن خدائ که مردگان را زنده م سازد و

نیست ها را هست م بخشد. ۱۸ابراهیم ایمان آورد و در آن هنام که هی امیدی نبود،

او امیدوار گشت و از این رو «پدر ملتهای بسیار» شد. همان طور که کالم خدا

م فرماید: «فرزندان تو به این اندازه زیاد خواهند شد.» ۱۹ابراهیم تقریباً صد ساله بود،

اما با توجه به وض بدن خودش که تقریباً مرده بود و اینه ساره نم توانست صاحب

فرزندی شود، ایمان خود را سست نساخت، ۲۰و نسبت به وعدۀ خدا ش نرد. بله

در حال که خدا را حمد م گفت، ایمانش او را تقویت م نمود، ۲۱زیرا اطمینان کامل

داشت که خدا قادر است، مطابق آنچه وعده فرموده است، عمل کند. ۲۲به این دلیل

است که ایمان ابراهیم «به عنوان عدالت شمرده شد.» ۲۳کلمات «شمرده شد» تنها

بخاطر او نوشته نشد، ۲۴بله همچنین برای ما نوشته شد که عادل شمرده شویم ـ ما به

خدای ایمان داریم که خداوند ما عیس را پس از مرگ زنده ساخت. ۲۵او بخاطر

گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیش خدا عادل شمرده شویم.

نتای نجات

۵ ۱بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا عادل شمرده شده ایم، نزد خدا سالمت
داریم که به وسیلۀ خداوند ما عیس مسی برقرار گردیده. ۲به وسیلۀ ایمان به مسی، ما

وارد فیض خدا شده ایم ـ فیض که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکت که در جالل

خدا داریم خوش م کنیم، ۳بله در زحمات خود نیز شادمان هستیم. زیرا م دانیم که

زحمت، بردباری را ایجاد م کند ۴و بردباری موجب م شود که مورد قبول خدا شویم و
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این امر امید را م آفریند. ۵این امید هی وقت ما را مأیوس نم سازد، زیرا محبت خدا

به وسیلۀ روح القدس که به ما عطا شد، قلب های ما را فراگرفته است.

۶زیرا در آن هنام که ما هنوز درمانده بودیم، مسی در زمان که خدا معین کرده بود در

را یافت که حاضر باشد حت توان کس دور از خدا جان سپرد. ۷کمتر م راه اشخاص

برای ی شخص عادل از جان خود بذرد، اگرچه ممن است گاه کس به خاطر

ی شخص خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد. ۸اما خدا محبت خود را نسبت

به ما کامال ثابت کرده است. زیرا در آن هنام که ما هنوز گنهار بودیم، مسی به خاطر

ما مرد. ۹ما که با ریختن خون او عادل شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیلۀ خود او از

غضب خدا نجات م یابیم! ۱۰وقت ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر خویش

تبدیل کرد، پس حاال که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگ ما را به دوست دشمن

مسی ه ما به وسیلۀ خداوند ما عیسباعث نجات ما خواهد شد! ۱۱نه تنها این بل مسی

که ما را دوستان خدا گردانیده در خدا خوش م کنیم.

آدم و مسی

۱۲گناه به وسیلۀ ی انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در

نتیجه، چون همه گناه کردند مرگ همه را در بر گرفت. ۱۳قبل از شریعت گناه در جهان

وجود داشت؛ اما چون شریعت در بین نبود گناه به حساب آدمیان گذاشته نم شد. ۱۴با

وجود این باز هم مرگ بر آنان که از زمان «آدم» تا زمان موس زندگ م کردند حاکم

بود ـ حت بر آنان که مانند «آدم»، از فرمان خدا سرپیچ نرده بودند.

آدم نمونۀ آن کس است، که قرار بود بیاید. ۱۵اما این دو، مثل هم نیستند، زیرا بخشش

خدا با گناه که به وسیلۀ آدم به جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است که

بسیاری به خاطر گناه ینفر مردند. اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخشش که از فیض آدم

ثان، یعن عیس مسی سرچشمه گرفته، به فراوان در دسترس بسیاری گذاشته شده
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است. ۱۶همچنین نم توان آن بخشش خدا را با نتای گناه ی نفر یعن «آدم» مقایسه

کرد، زیرا در نتیجۀ آن نافرمان، انسان محوم شناخته شد، حال آنه بخشش خدا پس

از آن همه خطایا موجب برائت انسان گردید. ۱۷به سبب نافرمان آن ی نفر و به خاطر

ر یعناو مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد، اما چقدر نتیجۀ آنچه آن انسان دی

عیس مسی انجام داد بزرگتر است! ـ همۀ کسان که فیض فراوان خدا و عطیه رایان

عدالت او را دریافت کردند، به وسیلۀ مسی در زندگ حومت خواهند نمود.

۱۸پس همان طور که ی گناه موجب محومیت همۀ آدمیان شد، عمل ی شخص

ی ه بسیاری در نتیجۀ سرپیچباشد ۱۹و چنان همه م عادل نیز، باعث تبرئه و زندگ

نفر، گناهار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجۀ اطاعت ی نفر، عادل شمرده

م شوند.

۲۰شریعت آمد تا گناهان را افزایش دهد، اما جای که گناه افزایش یافت، فیض خدا به

مراتب بیشتر گردید. ۲۱پس همان طور که گناه به وسیلۀ مرگ، انسان را تحت فرمان خود

در آورد، فیض خدا نیز به وسیلۀ عدالت فرمانروائ م کند و ما را به وسیلۀ خداوند ما

عیس مسی به زندگ ابدی هدایت م کند.

مرده ول زنده

۶ ۱پس چه بوئیم؟ آیا باید به زندگ در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟
۲هرگز نه! ما که نسبت به گناه مرده ایم، چونه م توانیم به زندگ در آن ادامه دهیم؟

۳آیا نم دانید که وقت ما در پیوست با مسی عیس تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او

تعمید یافتیم؟ ۴پس با تعمید خود با او دفن شدیم و در مرگش شری گشتیم تا

همان طوری که مسی به وسیلۀ قدرت پر شوه پدر، پس از مرگ زنده شد، ما نیز در

زندگ نو به سر بریم.
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۵زیرا اگر ما در مرگ مانند مرگ او، با او ی شدیم به همان طریق در قیامت مثل

قیامت او نیز با او ی خواهیم بود. ۶این را م دانیم که آن آدم که در پیش بودیم با

مسی بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهار نابود گردد و دیر بردگان گناه

نباشیم، ۷زیرا کس که مرد از گناه آزاد شده است. ۸اگر ما با مسی مردیم، ایمان داریم

که همچنین با او خواهیم زیست. ۹زیرا م دانیم چون مسی پس از مرگ زنده شده است

او دیر هرگز نخواهد مرد. یعن مرگ دیر بر او تسلط نخواهد یافت. ۱۰مسی مرد و

با این مرگ یبار برای همیشه نسبت به گناه مرده است. ول او زنده شد و دیر برای

خدا زندگ م کند. ۱۱همین طور شما نیز خود را نسبت به گناه مرده، اما نسبت به خدا

در پیوست با مسی عیس زنده بدانید.

۱۲دیر نباید گناه بر بدن های فان شما حاکم باشد و شما را تاب هوس های خود سازد.

۱۳هی ی از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه

که از مرگ به زندگ ه خود را به خدا تسلیم نمائید و مانند کسانبه کار رود. بل

بازگشته اند، تمام وجود خود را در اختیار او بذارید تا اعضای شما برای مقاصد

عدالت به کار رود. ۱۴زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد. چون شما تاب شریعت

نیستید، بله زیر فیض خدا هستید.

غالمان عدالت

۱۵پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تاب شریعت، اجازه داریم گناه کنیم؟ نه،

دانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کس ر نموجه! ۱۶م به هی

بذارید و تاب او باشید، شما در واق بردۀ آن کس هستید، که از او اطاعت م کنید،

خواه بردگ از گناه باشد، که نتیجۀ آن مرگ است و خواه اطاعت از خدا، که نتیجۀ آن

عدالت م باشد. ۱۷اما خدا را شر که اگر چه ی زمان بردگان گناه بودید، اکنون با

تمام دل از اصول تعالیم که به شما داده شده، اطاعت م کنید ۱۸و از بندگ گناه آزاد

شده، بردگان عدالت گشته اید. ۱۹بخاطر ضعف طبیع انسان شما به طور ساده سخن
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ناپاک تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگ گویم: همان طور که زمان م

و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگ

عدالت بسپارید.

۲۰وقت شما بردگان گناه بودید، مجبور نبودید از عدالت اطاعت کنید. ۲۱از انجام آن

اعمال که اکنون از آن ها شرم دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت آن اعمال مرگ

است. ۲۲و اکنون از گناه آزاد گشته، بردگان خدا هستید و در نتیجۀ آن زندگ شما در

این دنیا مقدس و عاقبتش زندگ ابدی است. ۲۳زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت

خدا در پیوست با خداوند ما، مسی عیس زندگ ابدی است.

رابطۀ ما با شریعت

۷ ۱ای برادران، شما از شریعت اطالع دارید و م دانید که انسان فقط تا زمان که
زنده است، مجبور به اطاعت از شریعت است. ۲مثال ی زن شوهردار تا وقت شوهرش

زنده است، شرعاً به او تعلق دارد. اما اگر شوهر او بمیرد، دیر آن زن از قانون که او را

ساخت، آزاد است. ۳از این جهت اگر آن زن در زمان زندگ به شوهرش مقید م

شوهرش با مرد دیر زندگ کند، زناکار خوانده خواهد شد. اما اگر شوهرش بمیرد،

دیر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیری ازدواج کند، مرتب زنا

از بدن مسی هستید. شما چون جزئ شود. ۴ای برادران، شما نیز در همین وض نم

هستید، نسبت به شریعت مرده اید و اکنون به آن کس که پس از مرگ زنده شد تعلق

که ما گرفتار طبیعت نفسان امدارید، تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم. ۵زیرا هن

بودیم، شهوات گناه که به وسیلۀ شریعت برانیخته شده بود در وجود ما کار م کرد و

موجب مرگ ما م شد. ۶اما اکنون از قید شریعت آزاد شده ایم زیرا نسبت به آنچه که ما

را در بردگ ناه م داشت مرده ایم تا به شل نو یعن به وسیلۀ روح القدس خدا را

خدمت کنیم، نه مانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت م کردیم.
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جن طبیعت نفسان با روح خدا

۷پس چه بوئیم؟ آیا شریعت گناهار است؟ هرگز نه! اگر شریعت نم بود من گناه را

نم شناختم. مثال اگر شریعت نفته بود: «طم نن»، من هرگز نم دانستم طم کردن

چیست. ۸گناه با استفاده از این قانون هر نوع طم کاری را در زندگ من پدید آورد.

زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد ب جان است. ۹خود من زمان ب خبر از شریعت زنده

بودم، اما همین که این حم شریعت آمد، گناه جان تازه ای گرفت ۱۰و من مردم و

شریعت که قرار بود زندگ را به وجود بیآورد، در مورد من مرگ به بار آورد. ۱۱زیرا گناه

با استفاده از آن حم شریعت مرا فریب داده کُشت.

۱۲بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احام آن مقدس و عادالنه و

نیوست. ۱۳آیا مقصد این است که چیزی نیو موجب مرگ من شد؟ هرگز نه! گناه این

کار را کرد تا ذات واقع آن آشار شود. گناه با استفاده از ی چیز نیو موجب مرگ

من شد تا به وسیلۀ این حم شریعت، پست و شرارت ب حد گناه معلوم گردد.

۱۴ما م دانیم که شریعت روحان است؛ اما من نفسان هستم و مانند برده ای به گناه

فروخته شده ام. ۱۵نم دانم چار م کنم؛ زیرا آنچه را که دلم م خواهد انجام نم دهم،

بله بر خالف، چیزی را که از آن نفرت دارم به عمل م آورم. ۱۶وقت کاری م کنم که

نم خواهم بنم، این نشان م دهد که من قبول م کنم که شریعت درست است. ۱۷پس

در واق من آن کس که این عمل را انجام م دهد نیستم؛ بله این گناه است که در من

وئبرای نی من جائ در طبیعت نفسان دانم که در من یعن برد. ۱۸م به سر م

نیست، زیرا اگرچه خواهش به نی کردن در من هست ول قدرت انجام آن را ندارم.

۱۹آن نی ای را که م خواهم، انجام نم دهم، بله کاری بدی را که نم خواهم، به

عمل م آورم. ۲۰اگر کاری را که نم خواهم، انجام م دهم، دیر کنندۀ آن کار من

نیستم. بله گناه است که در من بسر م برد.
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۲۱پس به این قاعدۀ کل پ م برم که: هر وقت م خواهم کاری نیو انجام دهم، فقط

شرارت از من سر م زند. ۲۲باطناً از شریعت خدا لذت م برم. ۲۳ول م بینم قانون

دیری بر بدن من حاکم است، که با قانون حاکم بر ذهن من جن م کند و مرا اسیر

خود نموده است. ۲۴من چه آدم بدبخت اعضای بدن مرا تاب سازد یعن قانون گناه م

هستم! این بدن، مرا به سوی مرگ م کشاند. چه کس م تواند مرا از دست آن آزاد

سازد؟ ۲۵خدا را به وسیلۀ خداوند ما عیس مسی شر م کنم که چنین کاری را کرده

است. خالصه در حال که طبیعت نفسان من بندۀ گناه است، با عقل خود شریعت خدا

را بندگ م کنم.

زندگ پیروزمندانه بوسیلۀ روح خدا

ومیتمح برند هی بسر م عیس با مسی که در پیوست ر برای کسان۸ ۱پس دی
وجود ندارد، ۲زیرا قانون زندگ بخش روح القدس که در مسی عیس یافت م شود، مرا

از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. ۳آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت

نفسان نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت انسان جسمان و

ار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانگناه

ام شریعت به وسیلۀ ما که گرفتار طبیعت نفسانوم ساخت. ۴خدا چنین کرد تا احمح

خود نیستیم، بله تاب روح خدا م باشیم، بجا آورده شود. ۵زیرا کسان که مطابق

کسان هستند. ول ر چیزهای نفسانکنند، همیشه در ف م خواهش های نفس زندگ

که تاب روح خدا هستند، در فر چیزهای روحان م باشند. ۶عاقبت دلبست به امور

است. ۷زیرا دلبست و سالمت زندگ ،مرگ و عاقبت پیروی از امور روحان ،نفسان

به امور نفسان دشمن با خداست. چنین شخص از شریعت خدا اطاعت نم کند و در

واق نم تواند اطاعت نماید. ۸بنابراین انسان های نفسان نم توانند خدا را خشنود

سازند.

.هستید، نه نفسان روحان ۹اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاص
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هرکه روح مسی را ندارد، از آنِ او نیست. ۱۰اما اگر مسی در وجود شما ساکن است،

وم به مرگ باشد، روح خدا به شما زندگاگر بدن شما به علت گناه مح حت

م بخشد، چون شما عادل شمرده شده اید. ۱۱اگر روح خدا که مسی را پس از مرگ

زنده گردانید، در وجود شما ساکن باشد، همان طور که او را پس از مرگ زنده گردانید،

به وسیلۀ همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فان شما هم زندگ خواهد

بخشید.

۱۲پس ای برادران، ما مدیون هستیم، اما نه به طبیعت نفسان خود و نه به پیروی از

خواهش های نفس، ۱۳زیرا اگر مطابق طبیعت نفسان خود زندگ کنید، خواهید مرد.

خواهید کرد. ۱۴کسان را نابود سازید، زندگ اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمان

که به وسیلۀ روح خدا هدایت م شوند، فرزندان خدا هستند. ۱۵زیرا آن روح که خدا به

شما داده است، شما را برده نم سازد و موجب ترس نم شود، بله آن روح شما را

فرزندان خدا م گرداند و ما به کم این روح در پیشاه خدا فریاد م کنیم: «اَبا، ای

پدر.» ۱۶روح خدا با روح ما با هم شهادت م دهند که ما فرزندان خدا هستیم ۱۷و اگر

فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث ـ یعن وارث خدا و هم وارث با مسی ـ نیز

هستیم و اگر ما در رن مسی شری هستیم، در جالل او نیز شری م شویم.

جالل آینده

۱۸به عقیدۀ من درد و رن کنون ما ابداً با جالل که در آینده برای ما ظاهر م شود،

قابل مقایسه نیست. ۱۹تمام خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به

سر م برد. ۲۰زیرا خلقت نه به ارادۀ خود بله به خواست خدا دچار بیهودگ شد، تا

این امید باق بماند ۲۱که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پر

شوه فرزندان خدا حصه بیرد. ۲۲زیرا م دانیم که تمام آفرینش تا زمان حاضر از

دردی مانند درد زایمان نالیده است. ۲۳نه تنها خلقت، بله ما نیز که روح خدا را به

عنوان اولین نمونۀ عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود ناله م کنیم و در انتظار
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آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود برداند و کُل بدن ما را آزاد سازد، ۲۴زیرا با چنین

امیدی بود که ما نجات یافتیم؛ اما امیدی که برآورده شده باشد، دیر امید نیست. چه

کس در انتظار چیزی است که قبال آن را یافته است؟ ۲۵اما اگر در امید چیزی هستیم

که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن م باشیم.

۲۶به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوان، ما را یاری م کند؛ زیرا ما هنوز

نم دانیم چونه دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هائ که نم توان بیان کرد، برای ما

شفاعت م کند ۲۷و آنه قلب های انسان را جستجو م کند، از نیت روح آگاه است؛

چون روح القدس مطابق خواست خدا برای ایمانداران شفاعت م کند.

۲۸ما م دانیم همه چیز برای خیریت آنان که خدا را دوست دارند و به حسب ارادۀ او

خواسته شده اند، با هم درکارند، ۲۹زیرا خدا آنان را که از ابتدا م شناخت از پیش

برگزید تا به شل پسر او درآیند و تا پسر، نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد.

۳۰او کسان را که قبال برگزیده بود به سوی خود خوانده است، و خوانده شدگان را عادل

شمرد و عادالن را نیز جاه و جالل بخشید.

عیس محبت خدا در مسی

۳۱پس در برابر این چیزها چه بوئیم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما

باشد؟ ۳۲آیا خدای که پسر خود را دری نداشت، بله او را در راه همۀ ما تسلیم کرد، با

بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نم بخشد؟ ۳۳چه کس برگزیدگان خدا را

مالمت خواهد کرد؟ خدا آنها را تبرئه م نماید! ۳۴پس کیست که بتواند آنها را محوم

سازد؟ مسی عیس کس است که مرد و حت دوباره زنده شد و اکنون در دست راست

خدا از ما شفاعت م کند! ۳۵پس چه کس م تواند ما را از محبت مسی جدا سازد؟ آیا

مصیبت یا پریشان یا زجر یا گرسن یا تهیدست یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را

از مسی جدا سازد؟ ۳۶چنانه نوشته شده است:
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«به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندان که به

کشتارگاه م روند رفتار م شود.»

۳۷با وجود همۀ این چیزها، به وسیلۀ او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل م شود.

۳۸زیرا یقین دارم که نه موت و نه زندگ، نه فرشتان و نه نیروها و قدرت های فوق

بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقای فردا، نه قدرت های آسمان ۳۹و نه بلندی و نه

پست و خالصه هی چیز در تمام آفرینش نم تواند ما را از محبت که خدا در خداوند

ما عیس مسی آشار نموده جدا سازد.

قوم برگزیدۀ خدا

۹ ۱آنچه م گویم حقیقت است. من به مسی تعلق دارم و دروغ نم گویم. وجدان من
که از روح القدس روشن شده به من اطمینان م دهد که دروغ نم گویم ۲که در دل خود،

بار غم سنین و دلتن ب پایان دارم. ۳آرزو م کردم اگر ممن م شد به خاطر

برادران خود، یعن قوم یهود که خویشاوندان من هستند، خدا زده و از مسی جدا شوم.

۴آن ها اسرائیل هستند. مقام پسر خواندگ، شراکت در جالل خدا، پیمان ها، شریعت،

مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. ۵اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و

مسی هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او مافوق همه و تا ابد خدای متبارک

است، آمین.

۶مقصد این نیست که کالم خدا تحقق نیافته است، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل

نم شود که همه، اسرائیل حقیق باشند ۷و از نسل ابراهیم بودن باعث نم شود که همه،

فرزندان او شمرده شوند؛ زیرا خدا به ابراهیم فرمود: «نسل که من به تو وعده داده ام از

طریق اسحاق خواهد بود.» ۸یعن همۀ کسان که بطور طبیع به دنیا م آیند فرزندان

خدا شمرده نم شوند، بله فقط آنان که مطابق وعدۀ خدا به دنیا م آیند فرزندان او

شمرده م شوند. ۹وعده ای که خدا داد چنین بود: «در وقت معین من بر م گردم و ساره
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صاحب پسری خواهد بود.»

۱۰نه تنها این بله «رِبِا» از ی نفر، یعن از جد ما اسحاق حامله شد ۱۱و پیش از

تولد بچه های دوگان او و پیش از اینه این دو نفر عمل نی یا بد انجام دهند،

۱۲به رِبِا گفته شد: «برادر بزرگ خادم برادر کوچ خواهد بود.» تا اینه مقصد خدا

در انتخاب ی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد، نه

به اعمال انسان. ۱۳چنانه نوشته شده است: «یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو

متنفر بودم.»

انصاف است؟ هرگز. ۱۵زیرا خدا به موس وئیم که خدا بوئیم؟ ب۱۴پس چه ب

م فرماید: «به هر که بخواهم رحم کنم، رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم دلسوزی

نمایم، دلسوزی خواهم نمود.» ۱۶بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بست

ندارد، بله بسته به خدائ است که رحمت م نماید. ۱۷کالم خدا به فرعون م فرماید:

«به همین منظور تو را برانیختم تا به وسیلۀ تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در

سراسر جهان انتشار یابد.» ۱۸بنابر این به هر که بخواهد، رحمت م نماید و هر که را

بخواهد، سرسخت م سازد.

خشم خدا و رحمت او

۱۹ی از شما به من خواهد گفت: «پس دیر چرا خدا ما را مالمت م سازد؟ زیرا

کیست که بتواند با ارادۀ او مقاومت کند؟» ۲۰ای آدم، تو کیست که به خدا جواب

م ده؟ آیا کوزه از کوزه گر م پرسد: «چرا مرا به این شل ساخت؟» ۲۱مر کوزه گر

حق ندارد که از ی مشت گل، ی ظرف برای مصرف عال و ظرف دیر برای

مصرف معمول بسازد؟

۲۲چه م شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسان شود که مورد خشم او بوده و

سزاوار هالکت م باشند و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت
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خود را مشوف گرداند؟ ۲۳و چه م شود اگر خدا بخواهد بزرگ جالل خود را به

کسان که مورد رحمت او هستند و قبال آن ها را برای جالل آماده کرده بود ظاهر سازد،

۲۴حت به ما، یعن کسان را که او نه تنها از میان قوم یهود بله از میان ملت های

غیر یهود نیز فراخوانده است؟ ۲۵چنانه او در کتاب هوش نب م فرماید:

«مردمان را که متعلق به من نبودند، قوم خود خواهم نامید و ملت را که مورد لطف

من نبود، محبوب خود خواهم خواند ۲۶و درست در همان جائ که به ایشان گفته شد:

«شما قوم من نیستید» آنجا آن ها «پسران خدای زنده» خوانده خواهند شد.»

۲۷و اشعیا نیز دربارۀ اسرائیل چنین م گوید: «حت اگر شمار قوم اسرائیل به اندازۀ

ری های ساحل بحر باشد، فقط عدۀ کم از ایشان نجات خواهند یافت.» ۲۸زیرا

خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید. ۲۹و چنانه اشعیای

نب قبال گفته بود: «اگر خداوند قادر مطلق فرزندان برای ما باق نم گذاشت، مانند

شهر سدوم شده و شبیه شهر غموره م گشتیم.»

اسرائیل و انجیل

۳۰پس چه گوئیم؟ ملت های غیر یهود که برای به دست آوردن عدالت کوشش نردند، از

ه قوم اسرائیل که پیوسته جویای شریعتراه ایمان آن را به دست آوردند، ۳۱حال آن

بودند تا به وسیلۀ آن عادل شمرده شوند آن را نیافتند. ۳۲چرا؟ به علت اینه کوشش های

ایشان از روی ایمان نبود، بله در اثر اعمال خود شان بود. به این ترتیب آن ها از همان

سن لغزش خوردند ۳۳که کالم خدا به آن اشاره م کند:

«ببین در سهیون سن قرار م دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد، صخره ای که

از روی آن خواهند افتاد، ول هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.»

۱۰ ۱ای برادران، آرزوی قلب و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است
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که ایشان نجات یابند. ۲من م توانم شهادت بدهم که آن ها نسبت به خدا با غیرت هستند

اما تعصب آنها از روی معرفت نیست. ۳زیرا راه را که خدا به وسیلۀ آن انسان را در

حضور خود عادل م شمارد، نشناختند و کوشیدند راه خود شان را برای به دست آوردن

عدالت درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم عدالت خدا نشدند، ۴زیرا مسی هدف و

تمام کنندۀ شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا عادل

شمرده شود.

نجات برای همه

۵در مورد آن عدالت که از شریعت به دست م آید موس م نویسد: «هرکه شریعت را به

عمل آورد به وسیلۀ آن زیست خواهد کرد.» ۶اما دربارۀ عدالت که از راه ایمان به دست

م آید م گوید: «در دل خود نوئید کیست که به آسمان صعود کند؟» (تا مسی را

پائین آورد) ۷یا: «کیست که به جهان زیرین فرو رود؟» (تا مسی را باز از میان مردگان

بیرون آورد). ۸او م گوید: «کالم خدا (یعن همان پیام ایمان که ما اعالم م کنیم)

نزدی توست، آن در دهان و در قلب توست،» ۹زیرا اگر با زبان خود اقرار کن که

عیس، خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت،

نجات م یاب. ۱۰زیرا انسان با دل ایمان م آورد و عادل شمرده م شود و با زبان خود

اقرار م کند و نجات م یابد. ۱۱نوشته شده است: «هر که به او ایمان آورد هرگز خجل

نخواهد شد.» ۱۲پس هی تفاوت میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد،

خداوند همه است و نسبت به همۀ کسان که به او روی م آورند، ب اندازه بخشنده

است؛ ۱۳زیرا «هر کس که نام خداوند را بخواند، نجات م یابد.»

۱۴اما اگر به او ایمان نیاورده اند، چونه م توانند به او روی آورند؟ و چونه م توانند

به کس ایمان آورند که دربارۀ او چیزی نشنیده اند؟ و چونه م توانند بدون حضور

کس که آن پیام را اعالم کند چیزی بشنوند؟ ۱۵و آن ها چونه م توانند پیام را اعالم

کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنانه نوشته شده است: «چه خوش است
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قدم های کسان که بشارت م دهند.» ۱۶اما همه، آن بشارت را نپذیرفتند زیرا خود اشعیا

م فرماید: «خداوندا چه کس پیام ما را باور کرده است؟» ۱۷پس ایمان از شنیدن پیام

پدید م آید و پیام ما کالم مسی است.

۱۸اما م پرسم: «آیا ممن است که آن ها پیام را نشنیده باشند؟ البته شنیده اند،

زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان و سخن آن ها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده

است.»

۱۹باز م پرسم: آیا قوم اسرائیل این را نم دانست؟ پیش از همه موس م گوید:

«من به وسیلۀ کسان که حت قوم به شمار نم آیند، حسادت شما را بر م انیزم و

توسط قوم نادان، شما را به خشم خواهم آورد.»

۲۰و اشعیا با جرأت بیشتر م گوید:

«کسان مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسان ظاهر ساختم که جویای

من نبودند.»

۲۱اما دربارۀ قوم اسرائیل م گوید: «تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم

نافرمان و سرکش هستم.»

رحمت خدا نسبت به اسرائیل

۱۱ ۱پس م پرسم: آیا خدا قوم برگزیدۀ خود را رد کرده است؟ هرگز نه! خود من
اسرائیل و از نسل ابراهیم و از قبیلۀ بنیامین هستم. ۲خدا قوم را که از ابتدا برگزیده بود

رد نرده است. آیا نم دانید دربارۀ الیاس چه نوشته شده است؟ وقت الیاس بر ضد

اسرائیل به خدا شایت م کند، م گوید: ۳«خداوندا، انبیای تو را کشته اند و
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قرباناه های تو را ویران ساخته اند و من تنها باق مانده ام و این آنها قصد جان مرا

دارند.» ۴اما خدا چه جواب به او داد؟ او فرمود: «من هفت هزار مردی را که در پیش

بتِ بعل زانو نزده اند برای خود ناه داشته ام.» ۵پس همچنین در حال حاضر تعداد

کم که خدا بر اثر فیض خود برگزیده است، وجود دارند. ۶اگر این از فیض خداست،

دیر بسته به اعمال انسان نیست و اما اگر به اعمال انسان مربوط است، دیر فیض

معن نخواهد داشت.

۷پس مقصود چیست؟ مقصود اینست که قوم اسرائیل آنچه را که م طلبید نیافته است.

برگزیدگان آن را یافتند و دیران نسبت به آن ب اعتنا گردیدند، ۸چنانه نوشته شده

بیند و گوش هائ که نم چشمان به ایشان داد، یعن حس حالت ب است: «خدا ی

که نم شنود و حت تا به امروز این حالت ادامه یافته است.» ۹و داود م گوید:

«دسترخوان آن ها برای ایشان تله و دام و سن لغزش دهنده و عقوبت باد.

۱۰چشمان آنها تار گردد تا نبینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود.»

۱۱از شما م پرسم: آیا این لغزش یهودیان برای شست کامل آن ها بود؟ هرگز نه، بله

تا در اثر خطای آن ها نجات به غیر یهودیان برسد و این باعث رش و حسادت آنها

شود. ۱۲حال اگر خطای آن ها موجب دولتمندی جهان و شست ایشان موجب

سعادتمندی ملتها گردیده است، گمان کنید این برکات چقدر بیشتر خواهد بود، هرگاه

تعداد یهودیان به کمال برسد!

نجات غیر یهودیان

۱۳اکنون ای غیر یهودیان، روی سخن من با شماست و چون خود من رسول برای

غیر یهودیان هستم به مأموریت خویش افتخار م کنم. ۱۴شاید با این روش بتوانم

حسادت قوم خود را برانیزم و از این راه بعض از آنها را نجات دهم، ۱۵زیرا اگر رد
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شدن آن ها موجب مصالحه جهان با خدا شد، برگشت آنها چه نتیجه ای جز رستاخیز از

مردگان خواهد داشت؟

۱۶اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد بقیۀ آن نیز مقدس است و اگر ریشۀ درخت

تقدیس شده باشد، شاخه هایش نیز مقدس م باشند. ۱۷اما اگر بعض از شاخه ها بریده

بودی به جای آن ها پیوند شدی و در ریشه و چرب شده اند و تو که نهال زیتون وحش

زیتون شری گردیدی، ۱۸به برتری خود به شاخه های بریده شده فخر نن و اگر فخر

م کن، بخاطر داشته باش که تو حامل ریشه نیست، بله ریشه حامل توست.

گفت: «شاخه ها بریده شدند تا من پیوند گردم.» ۲۰درست است، ول ۱۹اما تو خواه

آن ها به علت ب ایمان بریده شدند و تو به وسیلۀ ایمان در آن جا م مان پس مغرور

نباش، بله بترس. ۲۱زیرا اگر خدا از بریدن شاخه های طبیع خودداری نرد، از تو نیز

صرف نظر نخواهد نمود. ۲۲پس مهربان و سختیری خدا را فراموش نن. او نسبت به

آنان که دور افتاده اند سختیر است اما نسبت به تو مهربان است به شرط اینه در

مهربان او بمان و گرنه تو نیز بریده خواه شد. ۲۳اگر یهودیان نیز در ب ایمان خود

پافشاری ننند دوباره پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که آنها را دوباره پیوند

به زیتون اهل بریده شدی و به طور غیر طبیع نماید. ۲۴زیرا اگر تو که از زیتون وحش

پیوند گردیدی، چقدر آسانتر است که این شاخه ها به درخت هم جنس خود پیوند شوند.

رحمت خدا برای همه

۲۵ای برادران، برای اینه شما گرفتار خود پسندی نشوید م خواهم حقیقت را برای

شما فاش سازم و آن این است که ی حالت ب حس روحان موقت قوم اسرائیل را فرا

گرفته است تا آن زمان که تعداد مردم ملتها که قبال معین شده اند تمیل گردد. ۲۶و بعد

تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. چنانه نوشته شده است:

«نجات دهنده از سهیون خواهد آمد و ب دین را از خاندان یعقوب برخواهد داشت.»
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۲۷«و در آن هنام که گناهان شان را بر طرف سازم این پیمان را با آن ها خواهم

بست.»

۲۸از لحاظ انجیل، یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نف شماست، اما از لحاظ

انتخاب خدای به خاطر اجداد شان هنوز محبوبند، ۲۹زیرا نعمت های خدا و دعوت او

برگشت ناپذیر است. ۳۰ای غیر یهودیان، همان طور که شما زمان نسبت به خدا نافرمان

بودید ول اکنون به سبب نافرمان یهودیان رحمت یافته اید، ۳۱همچنین در حال حاضر

آن ها یاغ هستند تا به وسیلۀ آن رحمت که به شما رسیده است آن ها نیز از این به بعد

رحمت یابند، ۳۲زیرا خدا تمام مردم را گرفتار «نافرمان» کرده است تا بر همه رحم

فرماید.

۳۳دولتمندی خدا چقدر عظیم و حمت و معرفت او چقدر عمیق است! هدف های او

غیر قابل درک و راه های او غیر قابل فهمند! ۳۴زیرا:

«کیست که افار خدا را درک نموده یا کیست که مشاور او بوده است.»

۳۵«چه کس چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بیرد؟»

۳۶زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. به او تا ابد جالل باد، آمین.

جدید در مسی زندگ

۱۲ ۱بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمت های خدا، از شما درخواست م کنم
بدن های خود را به عنوان قربان زنده و مقدس که پسندیدۀ خداست به او تقدیم کنید.

عبادت روحان و معقول شما همین است. ۲همشل این جهان نشوید بله به وسیلۀ

تجدید افار، وجود شما تغییر شل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و آنچه

را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید.
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۳من به عنوان کس که فیض خدا نصیبش شده است، به همۀ شما م گویم دربارۀ خود

فر بلند و مغرور نداشته باشید؛ بله به نسبت ایمان که خدا به هر ی از شما داده

است، خود را با اعتدال درست بسنجید. ۴همان طور که در ی بدن اعضای مختلف

با مسی وظیفه ندارند، ۵ما نیز اگرچه بسیاریم، در پیوست هست و تمام اعضا ی

همۀ ما ی بدن را تشیل م دهیم و فرداً فرد نسبت به هم اعضای یدیریم.

۶بنابراین ما باید عطایای مختلف را که خدا مطابق فیض خود به ما داده است به کار

ببریم: اگر عطیۀ ما اعالم کالم خداست، باید آن را به فراخور ایمان که داریم انجام

دهیم. ۷اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم

بدهیم. ۸اگر تشویق دیران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت باشد،

آن که رهبر است با کوشش رهبری کند و شخص مهربان با خوش خدمت خود را انجام

دهد.

۹محبت شما صمیم و حقیق باشد. از بدی بریزید و به نی بچسپید. ۱۰یدیر را

با محبت برادرانه دوست بدارید و هرکس به دیری بیشتر از خود احترام نماید. ۱۱با

ناپذیر و با شوق و ذوق، خدا را خدمت کنید. ۱۲امید تان مایۀ خوش کوشش خست

و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. ۱۳در رف شما باشد و در رن

احتیاجات ایمانداران شرکت نمائید و همیشه مهمان نواز باشید.

۱۴برکت خدا را برای آنان که به شما جفا م رسانند بخواهید، برای آنها طلب برکت

کنید، نه لعنت. ۱۵با خوشحاالن خوشحال کنید و با ماتمیان ماتم نمائید. ۱۶برای

یدیر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری ننید

و خود را از دیران داناتر نشمارید.

۱۷به هی کس به عوض بدی، بدی ننید. متوجه باشید که تمام کارهای شما در پیش

مردم نیو باشد. ۱۸حت االمان تا آنجا که مربوط به شماست با همۀ مردم در صل و

صفا زندگ کنید. ۱۹ای دوستان عزیز، به هی وجه انتقام خود را نیرید، بله آن را به
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مافات خدا واگذار کنید، زیرا نوشته شده است: «خداوند م گوید: من مجازات

م کنم و من جزا خواهم داد.» ۲۰بله: «اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر

تشنه است به او آب بده؛ زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواه ریخت.» ۲۱مغلوب

بدی نشوید، بله بدی را با خوب مغلوب سازید.

وظیفۀ ما نسبت به صاحبانِ قدرت

۱۳ ۱همه باید از اولیاء امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازۀ خدا هی قدرت وجود
ندارد و صاحبانِ قدرت فعل را خدا مقرر کرده است. ۲از این جهت هرکه با آن ها

مخالفت کند، با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت م کند و با این عمل، خود را

مالمت خواهد ساخت. ۳زیرا فرمانروایان باعث وحشت نیوکاران نیستند، بله

بدکاران باید از آن ها بترسند. آیا م خواه از صاحبانِ قدرت ترس نداشته باش؟ دراین

صورت نی کن و او تو را تعریف م کند. ۴چونه او خادم خداست و برای خیریت

تو کار م کند. اما اگر کار نادرست انجام ده از او هراسان باش، زیرا او ب سبب

صاحب شمشیر نیست، بله خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکارن اجرا

نماید. ۵بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بله

به خاطر آسایش وجدان خود نیز.

۶و به همین سبب است که شما مالیات م پردازید زیرا اولیاء امور، خادمین خدا هستند

و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود م باشند. ۷پس دین خود را نسبت به همه ادا

کنید: مالیات را به مستحق مالیات و محصوالت را به مأمور وصول آن بپردازید و آن

کس را که سزاوار احترام است، احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید.

وظیفۀ ما نسبت به یدیر

۸هی چیز به کس قرض نداشته باشید، به جز محبت به یدیر. کس که دیران را
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محبت کند، شریعت را بجا آورده است. ۹همۀ احام خدا: «زنا نن، قتل نن، دزدی

نن، طم مورز»، و هر حم دیر در این حم که «همسایه ات را مانند جان خود

دوست بدار،» خالصه شده است. ۱۰کس که همسایۀ خود را دوست دارد، به او بدی

نم کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است.

۱۱به عالوه شما م دانید که ما در چه زمان هستیم و م دانید که موق بیدار شدن از

خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم، نزدیتر است.

۱۲شب تقریباً گذشته و روز نزدی است، پس دیر کارهای ظلمت را مانند لباس کهنه

از خود دور اندازیم و زِرِه نور را بپوشیم. ۱۳چنان رفتار کنیم که شایستۀ کسان باشد که

در روشنائ روز به سر م برند و از عیاش و مست، فسق، هرزگ یا نزاع و حسد

بپرهیزیم. ۱۴خود را با عیس مسی، خداوند بپوشانید و دیر در فر برآوردن

خواهش های نفسان خود نباشید.

انتقاد و قضاوت

۱۴ ۱شخص را که در ایمان ضعیف است، در میان خود بپذیرید، ول نه به منظور
مباحثه دربارۀ عقاید او. ۲ایمان ی نفر به او اجازه م دهد، هر غذای را بخورد اما

کس که ضعیف است، فقط سبزیجات م خورد. ۳کس که هر غذای را م خورد نباید

کس را که فقط سبزیجات م خورد خوار بشمارد و همچنین شخص پرهیزگار نباید

کس را که هر غذای را که م خورد مالمت سازد، زیرا خدا او را پذیرفته است. ۴تو

کیست که دربارۀ خادم شخص دیری قضاوت کن؟ اینه آیا آن خادم در خدمت خود

موفق م شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست، ول او موفق خواهد شد، زیرا ارباب

آسمان او قادر است این کار را برای او انجام دهد.

۵ی نفر ی روز را از روزهای دیر مهمتر م داند حال آنه شخص دیری همه را

ی قسم م شمارد. هر کس باید در عقیدۀ خود کامال خاطر جم باشد. ۶آنه روز
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معین را بزرگ م شمارد، برای خاطر خداوند چنین م کند و او که هر غذای را

م خورد، باز برای خاطر خداوند م خورد، زیرا او برای خوراک خود خدا را شر

م کند. و از طرف دیر، شخص پرهیزگار به خاطر خداوند نم خورد و او نیز از خدا

سپاسزاری م کند. ۷هی ی از ما فقط برای خود زندگ نم کند و یا فقط برای

خود نم میرد، اگر زیست م کنیم برای خداوند زندگ م نمائیم ۸و اگر بمیریم برای

خداوند میمیریم. پس خواه زنده و خواه مرده، متعلق به خداوند هستیم، ۹زیرا به همین

سبب مسی مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد. ۱۰پس تو چرا

دربارۀ برادر خود قضاوت م کن؟ یا چرا برادرت را حقیر م شماری؟ همۀ ما پیش

کرس قضاوت خدا خواهیم ایستاد، ۱۱زیرا نوشته شده است:

«خداوند م گوید، به زندگ خودم سوگند که همه در برابر من به زانو درآمده با زبان

خود خدا را ستایش خواهند نمود.»

۱۲پس همه ما فرداً فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم.

وظیفۀ ما نسبت به برادر ضعیف

۱۳بنابراین از قضاوت کردن دربارۀ یدیر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بیرید

که وسیلۀ لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید. ۱۴من م دانم و مخصوصاً در

پیوست با عیس خداوند یقین دارم، که هی چیز به خودی خود ناپاک نیست، اما

برای کس که آن را ناپاک م داند، ناپاک است ۱۵و اگر برادرت بخاطر غذای که تو

م خوری آزرده شود، دیر از روی محبت رفتار نم کن. نذار آنچه م خوری موجب

هالکت شخص که مسی در راه او مرد، بشود. ۱۶و نذارید آنچه برای شما جایز

است، باعث شود که دیران از شما بدگوی کنند، ۱۷زیرا پادشاه خدا خوردن و

نوشیدن نیست؛ بله شامل عدالت و سالمت و خوش در روح القدس است. ۱۸هرکه

مسی را به این طریق خدمت م کند، مورد پسند خدا و پیش انسان قبول شده است.
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۱۹پس آنچه را که موجب صل و سازش و تقویت یدیر م شود دنبال کنیم. ۲۰کار

خدا را به خاطر خوردن غذا خراب ننید. تمام خوراک ها پاک هستند، اما گناه دارد

اگر کس به وسیلۀ آنچه م خورد، باعث لغزش شخص دیری بشود. ۲۱همچنین اگر

خوردن گوشت یا شراب و یا انجام کارهای دیر تو موجب لغزش یا رنجش برادرت

شود بهتر است از آن دست بش. ۲۲پس عقیدۀ خود را دربارۀ این مطلب بین خود و

خدا نه دار. خوشا به حال کس که وقت کاری انجام م دهد وجدانش او را مالمت

نم کند. ۲۳اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد محوم است، زیرا مطابق آنچه

وجدانش به او م گوید عمل نرده است و هر عمل که از روی ایمان نباشد، گناه است.

در فر دیران بودن

۱۵ ۱ما که در ایمان قوی هستیم وظیفه داریم که ناتوان اشخاص ضعیف را تحمل
کنیم و در فر راحت و آسایش خود نباشیم؛ ۲بله به خاطر خیریت و تقویت

همسایان خود، در فر راحت و آسایش آن ها باشیم، ۳زیرا مسی نیز در فر راحت و

آسایش خود نبود. چنانه نوشته شده است: «مالمت های آنان که به تو اهانت م کردند

به من رسید.» ۴زیرا هرچه در گذشته نوشته شد، برای تعلیم ما بود تا به وسیلۀ بردباری و

دلرم ای که کالم خدا م بخشد، امیدوار باشیم. ۵خدای که سرچشمۀ بردباری و

دلرم است عنایت فرماید تا با پیروی از مسی عیس همفر باشید ۶و همه با هم

یدل و ی زبان خدا را که پدر خداوند ما عیس مسی است ستایش کنید.

بشارت دادن به همه

۷پس همان طور که مسی شما را پذیرفته است، شما نیز یدیر را برای جالل خدا

بپذیرید. ۸مقصود این است که مسی، خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده های را که

خدا به پدران آنها داده بود، تمیل کند ۹و در نتیجه صداقت خدا ثابت شود و تا

ملتهای دنیا خدا را برای رحمت او تمجید نمایند. چنانه نوشته شده است:
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«از این جهت تو را در میان مردم ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسزاری

بزبان خواهم آورد.»

۱۰و در جای دیر نوشته شده است:

«ای ملت ها، با قوم برگزیدۀ او خوش کنید.»

۱۱و باز در جای دیر نوشته شده است:

«ای تمام ملت ها، خداوند را سپاس خوانید! و ای تمام مردم، او را ستایش

کنید.»

۱۲و اشعیا نیز م گوید:

«ریشۀ یِس خواهد آمد و او برای حومت بر ملت ها م آید و امید ملتها بر او

خواهد بود.»

و سالمت ۱۳خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیلۀ ایمان تان چنان با خوش

کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوان تر شود.

وظیفۀ پولُس

۱۴ای برادران، خود من در مورد شما خاطر جم هستم که پر از نی و کمال معرفت

بوده و قادر به تعلیم یدیر هستید. ۱۵اما در این رساله پاره ای از مطالب را با کمال

جرأت به شما یادآور شدم. من به خاطر آن فیض که خدا به من عنایت فرمود ۱۶تا

خدمتذار مسی عیس برای ملت ها باشم این طور به شما نوشتم. در خدمت انجیل

خدا، من وظیفۀ ی کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیه ای به خدا تقدیم

نمایم ـ هدیه ای که به سبب تقدیس روح القدس قبول او خواهد شد. ۱۷پس م توانم از
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کارهای که برای خدا در مسی عیس انجام داده ام افتخار نمایم. ۱۸زیرا من جرأت

نم کنم دربارۀ، چیزی جز آنچه مسی به توسط من به عمل آورده است سخن بویم.

سخن من فقط دربارۀ این است که او چونه مردم غیر یهود را به وسیلۀ گفتار، رفتار ۱۹و

نیروی نشان ها و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است. به

طوری که من سراسر اورشلیم را تا «ایلیریوم» پیموده ام و انجیل مسی را همه جا

منتشر کرده ام. ۲۰هدف من همیشه این بوده است که، در جاهای که نام مسی به گوش

مردم نرسیده است، بشارت دهم، مبادا بر تهداب که کس دیر نهاده آباد کنم. ۲۱چنانه

نوشته شده است:

«کسان که درباره او چیزی نشنیدند، او را خواهند دید و آنان که از او ب خبرند،

خواهند فهمید.»

نقشۀ پولُس برای دیدن مسیحیان روم

۲۲همین موضوع بارها مان آمدن من به نزد شما شد. ۲۳اما حال چون دیر کار من در

این ناحیه تمام شده و همچنین سالها مشتاق مالقات شما بوده ام، ۲۴امیدوارم در وقت

سفر خود به اسپانیا، از شما دیدن نمایم و پس از آنه از شما دیدن کردم، در نظر دارم

با کم شما به سفر خود ادامه دهم. ۲۵در حال حاضر به خاطر کم به ایمانداران

مقدس مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم، ۲۶زیرا برادران در مقدونیه و یونان چنین صالح

دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغ بطور اعانه بفرستند. ۲۷ایشان

صالح دانستند این کار را انجام دهند و در حقیقت آن ها مدیون برادران یهودی هستند،

زیرا غیر یهودیان که در برکات روحان یهودیان شری شدند، وظیفه دارند یهودیان را با

برکات مادی خود خدمت کنند. ۲۸بنابراین هروقت این خدمت را انجام دادم و مبالغ را

که جم شده است به دست آن ها سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما نیز

دیدن خواهم کرد. ۲۹و یقین دارم که هرگاه پیش شما بیایم، آمدن من با برکات فراوان

از جانب مسی همراه خواهد بود.
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۳۰ای برادران، بنام خداوند ما عیس مسی و آن محبت که روح القدس م بخشد در

اران جدی من باشید، ۳۱یعناه خدا همکنم، که با دعاهای خود در پیش خواست م

دعا کنید، که من از دست ب ایمانان در یهودیه در امان باشم و خدمت من مورد قبول

مقدسین اورشلیم واق شود. ۳۲و به این وسیله به خواست خدا با خوش به سوی شما

بیایم و از حضور تان نیروی تازه ای بیرم. ۳۳خدا که سرچشمۀ آرام و سالمت است،

با همۀ شما باد، آمین.

سالم پولُس برای کلیسای روم

۱۶ ۱خواهر ما «فیب» را که خادمۀ کلیسای «کنخریه» است به شما معرف م کنم
۲تا او را در خداوند، آن طور که شایستۀ مقدسین است، بپذیرید و در تمام مسایل که

احتیاج به کم شما دارد به او کم کنید؛ زیرا او از بسیاری، منجمله خود من،

حمایت نموده است.

۳به «پریسیال» و «اکیال» هماران من در مسی عیس ۴که جان خود را به خاطر من

به خطر انداخته اند، سالم برسانید، نه من تنها، بله تمام کلیساهای غیر یهود نیز از

ایشان ممنون هستند. ۵به کلیسائ که در خانۀ آنها تشیل م شود، سالم برسانید. من به

دوست عزیز «اپنطس» که اولین شخص بود که در ایالت آسیا به مسی ایمان آورد، نیز

سالم م رسانم. ۶و همچنین به مریم که در میان شما زحمت زیاد کشیده است، سالم

برسانید ۷و به «اندرونیاس» و «یونیاس» هموطنان من که با من در زندان بودند، سالم

برسانید. آنها در میان رسوالن اشخاص برجسته ای هستند و پیش از من مسیح بودند.

۸همچنین به دوست عزیزم در خداوند «امپلیاس» ۹و به «اوربانوس» همار من در

خدمت مسی و به «استاخیس» عزیز ۱۰و به «اپلیس» مقبول مسی و به خانوادۀ

«ارستبولس» سالم برسانید. ۱۱به هموطن من «هیرودیون» و ایمانداران خانوادۀ

«نَرکیسوس» ۱۲و به «طریفینا» و «طریفوسا» که در کار خداوند فعال هستند و به

دوست عزیزم «پرسیس» که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیده است ۱۳و به
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«روفُس» آن مسیح برجسته و همچنین مادرش که نسبت به من نیز مانند ی مادر

بوده است، سالم برسانید. ۱۴سالم مرا به «اسونریتُس»، «فلیون»، «هرماس»،

«پتروباس»، «هرمیس» و برادران که با آن ها هستند ۱۵و «فیلولوگاس»، «جولیه»،

«نیریاس» و خواهرش و «اولیمپیاس» و همۀ مقدسین که با ایشانند، برسانید. ۱۶با بوسۀ

مقدسانه به یدیر سالم بدهید. جمی کلیساهای مسی به شما سالم م رسانند.

آخرین اوامر

۱۷ای برادران، از شما درخواست م کنم از آنان که بر خالف آن تعلیم که یافته اید،

باعث تفرقه م شوند و دیران را گمراه م کنند، احتیاط کنید و از آنها دوری کنید.

۱۸زیرا چنین اشخاص در حقیقت بندگان خداوند ما مسی نیستند، بله امیال خود را

بندگ م کنند و مردم ساده لوح را با تعارف و تملق فریب م دهند. ۱۹وفاداری شما

نسبت به انجیل در نزد همه معروف است و من هم از این موضوع شادمانم، اما آرزو

دارم که در نیوکاری ورزیده و در بدی کردن ب تجربه باشید. ۲۰و خدائ که سرچشمۀ

سالمت است، به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. فیض خداوند ما

عیس مسی با شما باد.

۲۱«تیموتاوس» همار من به شما سالم م رساند و همچنین «لوسیوس» و «یاسون» و

«سوسیپاطوس» هموطنان من ۲۲و نیز خودم «ترتیوس»، منش پولُس در نوشتن این

رساله، به شما سالم مسیح م فرستم. ۲۳«قایوس» میزبان من، که میزبان تمام کلیسا هم

هست و نیز «ارسطوس» خزانه دار شهر و برادر ما «کوارطس» به شما سالم م رسانند.

۲۴(فیض خداوند ما عیس مسی با همۀ شما باد، آمین.)

دعای شر گزاری

۲۵اکنون به او که قادر است مطابق مژده ای که من اعالم م کنم، یعن پیام مربوط به

عیس مسی و مطابق افشای آن حقیقت پنهان که قرن های دراز مخف بود ۲۶و درحال
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حاضر آشار شده و به وسیلۀ نوشته های انبیاء بحم خدای ابدی به تمام ملت های دنیا

آشار گردید، تا آن ها ایمان آورند و اطاعت نمایند، به او که قادر است شما را قوی و

استوار سازد.

۲۷به آن خدای که دانای یتاست، به وساطت عیس مسی پیوسته تا ابد جالل باد.

آمین.
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