الرسالة القوية والرحيمة لرومية 8-1
يكتب بولس رسالة إلى الكنيسة في روما لحشد تأييدهم إلرساليته في اسبانيا .في رومية  24 :15يكتب
" َف ِع ْن َدما أَ ْذهب ِإَلى اسب ِانيا ِآتي ِإلَي ُكم .ألَِني أَرجو أَن أَر ُ ِ
اكِ ،إ ْن تَ َمالَّ ْء ُت أََّوالً
اك ْم في ُمُرورِي َوتُ َشِي ُعوِني ِإَلى ُه َن َ
َْ َ
ُْ ْ َ
َ َُ
ْ ْ
ِم ْن ُك ْم ُج ْزِئيًّا ".وهو لم يذهب أبدا لروما ولم يتقابل قط مع معظم هؤالء المسيحيين هناك .لذلك فهو يضع
إنجيله أمامهم لكي يروه في هذه اإلصحاحات .16

كم أتمنى أن يعرف كل المرسلين لدينا رسالة رومية ويعظوا من رسالة رومية .وكم أتمنى أننا نحن الذين
نرسلهم نعرف رسالة رومية ونحيا رسالة رومية حتى يتسنى لنا أن نرسل مرسلين بالطريقة التي أرادها بولس
ويدعم من روما إلى اسبانيا .والرسالة العظيمة والرحيمة لهذه الرسالة ستجعل األميركيين
أن ُيرسل هو ُ
األغنياء يتنازلون إلى نمط حياة أشبه بزمن الحرب ويستخدموا مواردهم ألجل قضية اإلنجيل .والرسالة
العظيمة والرحيمة لهذه الرسالة ،في أفواه المرسلين المتألمين ،سوف تكسر قوى الظالم وتزرع كنيسة المسيح
في أصعب األماكن.
البعد العالمي ومتعدد الثقافات لهذه الرسالة:
ليس من الغريب بعد ذلك حين تبدأ في قراءة هذه الرسالة أن تجد لها بعدا عالميا ومتعدد الثقافات .في رومية

 5 :1يخبرنا بولس عن هدف رسوليتهَّ " :ال ِذي ِب ِه ،أل ِ
ط َِ ِ
يم ِ
ان ِفي َج ِمي ِع
اس ِم ِهَ ،قِبْل َنا ِن ْع َم ًة َوِرَساَل ًةِ ،إل َ
ْ
َجل ْ
اعة اإل َ
ُم ِم ".لهذا السبب هو يعظ .ولهذا السبب هو ذاهب إلى اسبانيا .ولهذا السبب هو يكتب هذه الرسالة :من
األ َ
ِ
ِ
ُم ِم" فرسالة رومية هي عن
أجل تحقيق اإليمان بيسوع المسيح والطاعة التي تأتي من ذلك " -في َجمي ِع األ َ
األمم  -مجموعات الناس الذين لم يؤمنوا حتى اآلن بالمسيح .الذين لم يتبرروا ولم يتقدسوا بعد ،وبالتالي لن

يتمجدوا إن لم يتم الوصول إليهم باإلنجيل.
ثم في اآلية  14يخبرنا عن التزامه الرسولي مرة أخرى" :إِِني م ْديو ٌن لِْليون ِانِيين واْلب ارِب ِرة ،لِْلح َكم ِ
اء َواْل ُج َهالَ ِء".
َ ُ
ُ َ َ َ ََ َ
ُ َ
يل اْلم ِسي ِح ،ألََّنه ُقَّوة هللاِ
وخشية أن نعتقد أنه قد استبعد اليهود ،يقول في اآلية " 16ألَِني َلس ُت أَستَ ِحي ِبإِ ْن ِج ِ
ُ ُ
ْ
ْ
َ

لِْل َخالَ ِ
ون ِان ِي ".اليهود واليونانيين والبرابرة ،والحكماء ،والجهالء! وبعبارة
ص لِ ُك ِل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن :لِْل َي ُهوِد ِي أََّوالً ثُ َّم ُي َ
أخرى ،هذه الرسالة القوية والرحيمة لرسالة رومية تخترق التمييز القومي والتمييز الثقافي والفروق التعليمية.
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هذا أمر بالغ األهمية تماما أن نراه في عصرنا التعددي  -عصر يشبه كثي ار القرن األول عندما انتشرت
كنيسة المسيح بسرعة جدا .فالمسيحية ليست ديانة قبلية ،ولكنها تدعو إلى اإليمان والوالء من كل قبيلة
ولسان وشعب وأمة .والمسيح ليس واحد من بين كثير من اآللهة .بل هو رب األرباب وملك الملوك ،وليس
هناك اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن يخلص جميع الناس .إن الرسالة القوية والرحيمة لرسالة رومية
ليست مجرد طريقة واحدة للخالص من بين العديد من الطرق .بل الطريق للخالص ،ألن يسوع المسيح هو
االبن الواحد والوحيد هلل والمخلص.
هذا االدعاء دائما عليه تنازع .ويتم المتنازع عليه خاصة اليوم في أمريكا ،حتى بين من يعتنقون المسيحية،
وبطبيعة الحال ،بين المسلمين واليهود .في ستار تريبيون يوم الجمعة الماضي كان هناك مقاال آخر يرفض
ضرورة اإليمان بالمسيح .حيث أصدرت لجنة مشتركة من األساقفة الكاثوليك والحاخامات األميركيين وثيقة
بعنوان "تأمالت في العهد ،واإلرسالية" .قال المؤلف أن االتجاه الرئيسي هو أن" :الجهود المبذولة لتجديد
اليهود هي "لم تُعد مقبولة الهوتيا"  ...ألن الشعب اليهودي بالفعل ثابت في العهد مع هللا" (الجمعة20 ،

سبتمبر ،2002 ،ص23.أ) .وبعبارة أخرى ،هناك طريق واحد للخالص لليهود الذين يرفضون المسيح،

وهناك طريق أخر للخالص للمسيحيين الذين يقبلون المسيح.
َّ ِ
اة أ ََب ِدَّي ٌة،
االب ِن َل ُه َح َي ٌ
هذا بيان كاذب وفاجع من أساقفة مسيحيين في ضوء ما قاله المسيح" :الذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ْ
ِ
َّ ِ
ض ُب هللاِ" (يوحنا  .)36 :3لذلك ،فيما يتعلق باألمم
االب ِن َل ْن َي َرى َح َي ً
اة َب ْل َي ْم ُك ُث َعلَ ْيه َغ َ
َوالذي الَ ُي ْؤ ِم ُن ِب ْ
ين [األمم] َس َيأْتُو َن ِم َن اْل َم َش ِار ِق َواْل َم َغ ِارب َوَيتَّ ِكُئو َن
الذين يقبلوه واليهود الذين يرفضونه ،قال المسيحِ" :إ َّن َكِث ِ
ير َ
ِ
َما بنو اْلمَل ُك ِ
ِ
اهيم وِإسحاق ويعُقوب ِفي مَل ُك ِ
وت [للشعب اليهودي الذين يرفضوه]
وت َّ
الس َم َاواتَ ،وأ َّ َ ُ
َم َع ِإ ْب َر َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
ِ
ُّ ِ
َس َن ِ
ان( ".متى .)12-11 :8
َفُي ْط َر ُحو َن ِإَلى الظْل َمة اْل َخ ِار ِجيَّةُ .ه َن َ
ص ِر ُير األ ْ
اء َو َ
اك َي ُكو ُن اْلُب َك ُ
لذلك فإنه من المهم جدا أن نرى الدعاو العالمية لللرسالة القوية والرحيمة لرسالة رومية .نحن ال نتعامل هنا
مع رأي إنسان ،أو فلسفة إنسان ،أو برنامج تحسين ذاتي ،أو دين قبلي ،أو شيء ضيق ومحدود .نحن
نتعامل هنا مع الخبر الحقيقي أن هللا الواحد والوحيد قد عمل بشكل فريد في التاريخ لخالص الناس من خالل
ارسال ابنه الوحيد للموت من أجل الخطاة ،وقام مرة أخرى .رفض هذا الخبر يعني الهالك.
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أطروحة الرسالة :رومية 17-16 :1
لذا يطرح بولس فكرته في رومية  17-16 :1وبعد ذلك يفسر ويطبق ذلك في بقية الرسالة" .ألَِني َل ْس ُت
يه معَلن ِبُّر هللاِ
ِ
ص لِ ُك ِل من يؤ ِمن :لِْليهوِد ِي أََّوالً ثُ َّم لِْلي ِ
أَستَ ِحي ِبِإ ْن ِج ِ
يل اْل َم ِسي ِح ،ألََّن ُه ُقَّوُة هللاِ لِْل َخالَ ِ
ونان ِي .أل َْن ِف ُ ْ ٌ
ُ َ
َ ْ ُْ ُ َُ
ْ
ِ ِ
ِبِإيم ٍ ِ
يم ِ
يم ٍ
ان َي ْح َيا» ".أوال ،يقول بولس أن رسالته  -إنجيله  -هو
وب« :أ َّ
انَ ،ك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
َما اْل َب ُّار َفباإل َ
ان ،إل َ
َ

قوي ورحيم في الخالص :فهو قوة هللا للخالص .وهذا الخالص هو باإليمان .قوة اإلنجيل للخالص تخترق
نفوسنا باإليمان بيسوع المسيح.
ثم في اآلية  17يفسر السبب في أن اإلنجيل لديه هذه القوة "ألَن ِف ِ
يه ُم ْعَل ٌن ِبُّر هللاِ ".اإلنجيل لديه القدرة على
ْ

خالص من يثق في المسيح ألنه يعلن عن بر هللا .ماذا يعني ذلك؟
رومية  :20 :3 - 18 :1لماذا نحتاج جميعا أن نخلص:

قبل أن يوضح ما يعنيه ،يستخدم بولس رومية  19 :3 - 18 :1إلظهار لماذا يحتاج كل واحد منا أن

َن اْليهود واْليون ِانِيين أَجم ِعين تَحت اْلخ ِطي ِ
َّة ".واآلية
يخلص .ترى ملخصه في رومية " 9 :3ألََّن َنا َق ْد َش َك ْوَنا أ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ص ٍ
اص ِم َن هللاِ ".لذلك نحن جميعا خطاة .ونحن جميعا
" :19ل َك ْي َي ْستََّد ُك ُّل َفمٍَ ،وَيص َير ُك ُّل اْل َعاَل ِم تَ ْح َت ق َ
تحت غضب هللا ( .)18 :1ليس لدينا البر الذي يمكنه أن جعلنا مستحقين له ،وتعلن  20 :3بكل وضوح
ٍ
ِ
َعم ِ
ِ
ام ِ
ال َّ
ام ُه ".نحن
َم َ
وس ُك ُّل ذي َج َسد الَ َيتََبَّرُر أ َ
الن ُ
أننا ال يمكن أبدا أن نخلص أو نبرر أنفسنا" :ألََّنه بأ ْ َ
خطاة .نحن تحت غضب هللا العادل والمقدس .ونحن ال نستطيع أن نخلص أو نبرر أنفسنا باألعمال.

رومية  :31-21 :3إعالن بر هللا باإليمان بالمسيح وآثاره:
اآلن يعود بولس إلى فكرته الرئيسية لرومية  17-16 :1ويشرح ما يعنيه أن اإلنجيل هو قوة هللا لخالص
اآلن َفَق ْد
المؤمنين ألنه يعلن بر هللا باإليمان .يقول في اآلية َ " 22-21وأ َّ
َما َ
وس واأل َْنِبي ِ
ام ِ
ودا َل ُه ِم َن َّ
بر هللا في اآلية ِ ]17ب ُدو ِن َّ
اءِ ،بُّر
وسَ ،م ْش ُه ً
ام ِ َ َ
الن ُ
الن ُ
َّ ِ
ين ُي ْؤ ِمُنو َن".
ُك ِل َو َعَلى ُك ِل الذ َ
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ظ َه َر ِبُّر هللاِ [هنا يستكمل إعالن
َ
ِِ ِ
يم ِ
ع اْل َم ِسي ِح ،إَِلى
ان ِب َي ُسو َ
هللا باإل َ

ِ ِِ ِ
يم ِ
ان ِب َي ُسوعَ
فما هي داللة إعالن بر هللا الذي يعطي اإلنجيل قوته ،ويخلص المؤمنين؟ إنه اظهار "بُّر هللا باإل َ
اْل َم ِسي ِح ".إنه بر هللا معلن كعطية لنا باإليمان .هذا ما نسميه التبرير .لذلك يقول بولس في اآلية  24أن
ِ ِِ
ِ َّ ِ
ع اْل َم ِسي ِح ".إن إعالن بر هللا الذي
ين َم َّج ًانا ِبن ْع َمته ِباْلفِ َداء الذي ِب َي ُسو َ
الخطاة الذين يثقون في المسيح " ُمتََب ِرِر َ
يجعل اإلنجيل قوة هللا للخالص هو اظهار وعطية بر هللا للخطاة الذين يثقون في المسيح.

تشرح رومية  25 :3كيف أن هللا يمكن أن يبرر خطاة دون أن يكون غير عادل[" :المسيح] َق َّد َم ُه هللاُ َكَّف َارًة
اإليم ِ ِ ِ
ِ ِ
السالَِف ِة ِبِإمه ِ
ِ ِ
ال هللاِ ".وبعبارة أخرى ،عين هللا البنه
ط َايا َّ
َج ِل َّ
الصْف ِح َع ِن اْل َخ َ
ان ِب َدمهِ ،إل ْظ َه ِار ِب ِره ،م ْن أ ْ
َْ
ب َ
أن يموت في مكاننا حتى يكون غضب اآلب ولعنته عليه ،وليس على الذين يؤمنون .بهذه الطريقة هو يظهر
ار َوُي َب ِرَر َم ْن ُه َو ِم َن
كراهيته للخطية وتعامله العادل معها .لذا اآلن ،كما تقول اآلية  ،26يمكنه أن "لِ َي ُكو َن َب ًّا
ِ
يم ِ
ع".
ان ِب َي ُسو َ
اإل َ
لذلك فإن موت المسيح هو أساس تبريرنا .إن آمنا بالمسيح ،يحسبنا هللا أب ار ار من أجل المسيح .يرانا ويتعامل
معنا على أننا أبرار .هذا هو التبرير .وفي اآلية  28يوضح أن هذه المكانة الصحيحة مع هللا هي ليست
َعم ِ
اإليم ِ ِ ِ
ِ ِ
َن ِ
ام ِ
ال َّ
باألعمال ولكن باإليمان "ِإ ًذا َن ْح ِس ُب أ َّ
وس".
اإل ْن َس َ
الن ُ
ان ب ُدون أ ْ َ
ان َيتََبَّرُر ب َ
وهنا تحديدا ال تغفل اآلثر العالمي ،والمرسلي ،ومتعدد الثقافات لهذا .بولس نفسه يستمد ذلك في اآليات -29
ِ
ِ
َن هللاَ وا ِحٌدُ ،هو َّال ِذي سُي َب ِرُر اْل ِختَ َ ِ ِ
ِ ِ
يم ِ
ضا .أل َّ
ان
ُم ِم أ َْي ً
ُم ِم أ َْي ً
ان باإل َ
َ
َ
َ
ضا؟ َبَلى ،لأل َ
" 30أَمِ هللاُ لْل َي ُهود َفَق ْط؟ أَلَ ْي َس لأل َ
ِ ِ
يم ِ
ان ".التبرير باإليمان في المسيح هو الرسالة القوية والرحيمة العالمية لدينا لجميع األمم وجميع
َواْل ُغ ْرَل َة باإل َ
جماعات البشر وكل الناس الذين سنقابلهم على االطالق .هناك مخلص واحد ،صليب واحد ،قيامة واحدة

وطريق واحة لتكون صحيحا مع هللا الواحد :أن ينسب لنا بره باإليمان في المسيح ،وليس باألعمال.
رومية  :4تبرير إبراهيم باإليمان بدون األعمال:
اهيم ِباهللِ
ِ ِ
في اإلصحاح  4يوضح بولس التبرير باإليمان بدون األعمال باستخدام إبراهيم كمثالَ " :ف َ
آم َن إ ْب َر ُ
َف ُح ِس َب َل ُه ِبًّار" (اآلية  .)3بنيت واحدة من أكثر اآليات الكريمة في الرسالة من خالل مثال إبراهيم (اآلية :)5
ِ ِ َّ ِ
"وأ َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُان ُه ُي ْح َس ُب َل ُه ِبًّار ".ليس األعمال ولكن اإليمان
َما الذي الَ َي ْع َم ُلَ ،ولك ْن ُي ْؤم ُن بالذي ُي َب ِرُر اْلَفاج َرَ ،فإ َ
َ
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يبرر .وليس األتقياء ولكن الفجار يتبررون .هذا خبر سار حقا  -هذه هي الرسالة العظيمة والرحيمة لرسالة
رومية.
رومية  :5الرجاء واألمان في مواجهة األلم والموت:
ِ
ِ ِ
ِ
يم ِ
ع اْل َم ِسي ِح ".ثم يفتح
ان َل َنا َسالَ ٌم َم َع هللا ِب َرب َِنا َي ُسو َ
في األصحاح  5يلخص بولس باآلية َ " 1فإ ْذ َق ْد تََبَّرْرَنا باإل َ
تركيز هائال على األلم في اإلصحاح  .8تقول لنا اآلية  3لماذا
ا
واقع األلم والموت للمتبررين  -ويتوقع
نستطيع أن نفرح في الضيقات – ألنه يقود إلى الصبر والتزكية والرجاء.
ثم على خلفية هذه الضيقات يقول بنفس الطريقة تماما كما فعل في اإلصحاح  - 8من األكبر إلى األقل -
إن كان هللا يستطيع أن يفعل الشيء الصعب ،فبامكانه أن يفعل األمر السهل .تذكر في رومية  32 :8يقول:

ِِ
َّ ِ
ِ
َجلَِنا
"اَلذي َل ْم ُي ْشف ْق َعَلى ْابنهَ ،ب ْل َب َذَل ُه أل ْ
[الشيء السهل]؟" هذا هو بالضبط الطريق

أ ِ
ضا َم َع ُه ُك َّل َشي ٍء؟
ف الَ َي َهُب َنا أ َْي ً
َج َمع َ
ين [الشيء الصعب]َ ،ك ْي َ
ْ
ْ
ير َوَن ْح ُن
التي يناقش بها بولس هنا في رومية َ " 9 :5فِباأل َْوَلى َكِث ًا

ِِ
ِ ِ
ض ِب! [هذا هو السهل الشيء] ".نفس النوع
ص ِبه م َن اْل َغ َ
ُمتََب ِرُرو َن َ
اآلن ِب َدمه [هذا هو الشيء الصعب] َن ْخُل ُ
صولِ ْح َنا َم َع هللاِ ِب َم ْو ِت ْابِن ِه [هذا هو الشيء الصعب]،
الحجة في اآلية " :10ألََّن ُه ِإ ْن ُكنَّا َوَن ْح ُن أ ْ
َع َد ٌ
اء َق ْد ُ
ص بِ َح َي ِات ِه! [هذا هو الشيء السهل]".
َفِباأل َْوَلى َكِث ًا
صاَل ُحو َن َن ْخُل ُ
ير َوَن ْح ُن ُم َ
الفكرة هي رجائنا وأماننا في مواجهة األلم والموت ،مثلما هو الحال في رومية  .8المسيحية الطبيعية هي

ات َكِث ٍ ِ
ضيَق ٍ
الضيقاتِ " .ب ِ
وت هللاِ" (أعمال  .)22 :14ال تنسى أبدا أنه يتم وضع الرسالة
يرة َي ْن َبغي أ َْن َن ْد ُخ َل َمَل ُك َ
َ
العظيمة والرحيمة لرسالة رومية في سياق األلم المتوقع.
الموت هو حقيقة واقعية ضخمة في كل الثقافات .إن كان لديك اإلنجيل يجب أن يكون لديك بعض التفسير
للموت وبعض الرجاء في مواجهة الموت .هذا هو ما يناقشه بولس في رومية  ،21-12 :5ويفعل ذلك من
خالل مقارنة آدم ،الذي بعصيانه جلب الخطية والموت ،مع المسيح ،الذي بطاعته جلب البر والحياة .تضع

اآلية  19المفارقة بوضوح شديد" :ألََّنه َكما ِبمع ِ
ص َي ِة ِ
اإل ْن َس ِ
ضا
ان اْل َوا ِح ِد [آدم] ُج ِع َل اْل َكِث ُيرو َن ُخ َ
اةَ ،
طً
هك َذا أ َْي ً
ُ َ َْ
اع ِة اْل َوا ِح ِد [المسيح] َسُي ْج َع ُل اْل َكِث ُيرو َن أ َْب َرًاراُ ".نسبت خطية آدم ودينونته لنا ألننا متحدون به بالميالد،
ِبِإ َ
ط َ
لذلك ُنسبت طاعة المسيح وتبرئته لنا ألننا متحدون به باإليمان.
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ثم يلخص بولس انتصار النعمة من خالل المسيح في اآلية َ ..." :21حتَّى َك َما َمَل َك ِت اْل َخ ِطَّي ُة ِفي اْل َم ْو ِت،
ِ ِ ِ
ِ
ع اْل َم ِسي ِح َرب َِنا".
َ
هك َذا تَ ْملِ ُك الن ْع َم ُة ِباْلِب ِر ،لِْل َح َياة األ ََبديَّةِ ،ب َي ُسو َ
رومية  :6االتحاد بالمسيح هو موت عن الخطية وعتق من العبودية:
األمر الذي أدى إلى وجود مشكلة ال بد من حلها :إن كان حقا تبررنا باإليمان وحده ،وحين تكثر الخطية
تكثر النعمة جدا ،إذن لماذا ال خطية لكي تكثر النعمة؟ ويجيب بولس في اإلصحاح  6بتعليم أن اإليمان
يوحدنا بالمسيح بطريقة حقيقية جدا حتى نختبر في الواقع معه الموت عن الخطية والعتق من عبوديتها (:6
 .)18-17 ،6كل األشخاص المبررين يتم تقديسهم.
رومية  :7أموات عن الناموس حتى نصير آلخر:
ثم في اإلصحاح  7يقول بولس أنه ليس توجه حفظ الناموس الذي يقدسنا  -أو يجعلنا مثل المسيح .ال "ِإ ًذا
َيا إِ ْخ َوِتي أ َْنتُ ْم
َما
لُِن ْث ِم َرِ هللَِ ...وأ َّ

ِ
آلخر ،لَِّل ِذي َق ْد أ ُِقيم ِمن األَمو ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
ام ِ
ات
َ َ
أ َْي ً
وس ِب َج َسد اْل َمسي ِح ،ل َك ْي تَص ُيروا َ َ
َْ
ضا َق ْد ُمت ْم ل َّلن ُ
وس ،إِ ْذ مات َّال ِذي ُكَّنا ممس ِكين ِف ِ
ام ِ
اآلن َفَق ْد تَ َحَّرْرَنا ِم َن َّ
الرو ِح الَ ِب ِع ْت ِق
يهَ ،حتَّى َن ْعُب َد ِب ِج َّد ِة ُّ
َ َ
ُْ َ َ
َ
الن ُ

اْلحر ِ
ف" (.)6 ،4 :7
َْ

يتم معايشة الحياة المسيحية في العطية المجانية والسعي الجاد للعالقة مع يسوع المسيح "لِ َكي تَ ِ
آلخ َر"
ص ُيروا َ
ْ
( .)4 :7فهو قوة ورحمة ونموذج وتفويض الحياة المسيحية.
رومية  :8ال شيء يمكن أن يفصلنا عن محبة المسيح:
هذا جاء بنا إذن في هذه األسابيع األخيرة إلى رومية  8 - 8العظيمة .من سيفصلنا عن محبة المسيح (آية
)35؟ هل ترى العالقة بين ذلك ورومية 4 :7؟ أموات عن الناموس ،حتى نصير آلخر – لذلك الذي قام من
األموات ،يسوع المسيح .هذا هو مفتاح العيش ومفتاح الموت .من إذن سيفصلنا عن محبة المسيح .الجواب:
ال شيء .من سيفصلنا عن محبة هللا في المسيح؟ الجواب :ال شيء.
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اء واألَمو ِ
اش ،لِ َكي يسود عَلى األ ِ
ِ
ِ
ات".
ام َو َع َ
" َفِإ ْن ع ْش َنا َوإِ ْن ُم ْت َنا َفلِ َّلر ِب َن ْح ُن .ألََّن ُه لِه َذا َم َ
ْ َُ َ َ
ْ
ات اْل َمس ُ
َح َي َ ْ َ
يح َوَق َ
(رومية  .)9-8 :14عش في ظل ربوبيته ،ومت تحت ربوبيته .وغني دائما لمحبة هللا في المسيح التي ال
تُقهر.
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