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مھرجان الكرازة للكبار ۲۰٢۲
رسالة بولس الرسول ألھل رومیا

األصَحاح الثامن ۳۹-۱۸

"

ماِن الحاِرضِ ال تُقاُس باملَجِد الَعتيِد أْن يُسَتعلََن فينا. ألنَّ  فإيّن أحِسُب أنَّ آالَم الزَّ

 انِتظاَر الَخليَقِة يَتَوقَُّع اسِتعالَن أبناِء اللِه. إذ أُخِضَعِت الَخليَقُة للُبطِل -ليس طَْوًعا، بل

جاِء، ألنَّ الَخليَقَة نَفَسها أيًضا سُتعَتُق ِمْن ُعبوديَِّة  ِمْن أجِل الّذي أخَضَعها- عَىل الرَّ

ُض َمًعا إَىل  الَفساِد إَىل ُحّريَِّة َمجِد أوالِد اللِه. فإنَّنا نَعلَُم أنَّ كُلَّ الَخليَقِة تنئُّ وتََتَمخَّ

 اآلَن. وليس هكذا فقط، بل نَحُن الّذيَن لنا باكوَرُة الّروحِ، نَحُن أنُفُسنا أيًضا نَنئُّ يف

جاَء املَنظوَر جاِء َخلَصنا. ولكن الرَّ  أنُفِسنا، ُمَتَوقِّعنَي التََّبّنَي ِفداَء أجساِدنا. ألنَّنا بالرَّ

 ليس َرجاًء، ألنَّ ما يَنظُُرُه أَحٌد كيَف يَرجوُه أيًضا؟ ولكن إْن ُكّنا نَرجو ما لَسنا نَنظُُرُه

ِرب. وكذلَك الّروُح أيًضا يُعنُي َضَعفاتِنا، ألنَّنا لَسنا نَعلَُم ما نَُصّيل  فإنَّنا نََتَوقَُّعُه بالصَّ

 ألجلِِه كام يَنَبغي. ولكن الّروَح نَفَسُه يَشَفُع فينا بأنّاٍت ال يُنطَُق بها. ولكن الّذي

 يَفَحُص الُقلوَب يَعلَُم ما هو اهِتامُم الّروحِ، ألنَُّه بَحَسِب َمشيَئِة اللِه يَشَفُع يف

 الِقّديسنَي. ونَحُن نَعلَُم أنَّ كُلَّ األشياِء تعَمُل َمًعا للَخريِ للّذيَن يُِحّبوَن اللَه، الّذيَن ُهم

 َمدعّووَن َحَسَب َقصِدِه. ألنَّ الّذيَن سَبَق فَعَرَفُهْم سَبَق فَعيََّنُهْم ليكونوا ُمشاِبهنَي

 صوَرَة ابِنِه، ليكوَن هو بكًرا بنََي إخَوٍة كثرييَن. والّذيَن سَبَق فَعيََّنُهْم، فهُؤالِء َدعاُهْم

َدُهْم أيًضا. َرُهْم، فهُؤالِء َمجَّ َرُهْم أيًضا. والّذيَن بَرَّ  أيًضا. والّذيَن َدعاُهْم، فهُؤالِء بَرَّ

 فامذا نَقوُل لهذا؟ إْن كاَن اللُه معنا، فَمْن علَينا؟ الّذي لَْم يُشِفْق عَىل ابِنِه، بل بََذلُه

 ألجلِنا أجَمعنَي، كيَف ال يََهُبنا أيًضا معُه كُلَّ َيشٍء؟ َمْن سَيشَتيك عَىل ُمختاري اللِه؟

 اللُه هو الّذي يَُربُِّر. َمْن هو الّذي يَديُن؟ املَسيُح هو الّذي ماَت، بل بالَحريِّ قاَم أيًضا،

 الّذي هو أيًضا عن مَينِي اللِه، الّذي أيًضا يَشَفُع فينا. َمْن سَيفِصلُنا عن َمَحبَِّة املَسيحِ؟

ٌة أم ضيٌق أِم اضِطهاٌد أم جوٌع أم ُعرٌي أم َخطٌَر أم سيٌف؟ كام هو َمكتوٌب: «إنَّنا  أِشدَّ

بحِ». ولكننا يف هِذِه جميِعها يَعظُُم  ِمْن أجلَِك مُناُت كُلَّ النَّهاِر. قد ُحِسبنا ِمثَل َغَنٍم للذَّ

ٌن أنَُّه ال موَت وال حياَة، وال َمالئَكَة وال رَؤساَء وال  انِتصاُرنا بالّذي أَحبَّنا. فإيّن ُمَتَيقِّ

ًة وال ُمسَتقَبلًَة، وال ُعلَو وال ُعمَق، وال َخليَقَة أُخَرى، تقِدُر أْن  قّواِت، وال أُموَر حاِرضَ

تفِصلَنا عن َمَحبَِّة اللِه الّتي يف املَسيحِ يَسوَع َربِّنا

" 




