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 3االصحاح  

ِ، أَْو َما ُهَو نَْفُع اْلِختَاِن؟ 1  إِذًا َما ُهَو فَْضُل اْليَُهوِدي 

الً فأَلَنَُّهُم اْستُْؤِمنُوا َعلَى أَْقَواِل للاِ  2 ا أَوَّ  .َكِثيٌر َعلَى ُكل ِ َوْجٍه! أَمَّ

 فََماذَا إِْن َكاَن قَْوٌم لَْم يَُكونُوا أَُمَناَء؟ أَفَلَعَلَّ َعَدَم أََمانَتِِهْم يُْبِطُل أََماَنةَ للاِ؟ 3

َر فِي َكالَِمَك، َوتَْغِلَب َمتَى ُحو»َحاَشا! بَْل ِليَُكِن للاُ َصاِدقًا َوُكلُّ إِْنَساٍن َكاِذبًا. َكَما ُهَو َمْكتُوٌب:  4  .«ِكْمتَ ِلَكْي تَتَبَرَّ

 .َكلَُّم بَِحَسِب اِِإْنَسانِ َولِكْن إِْن َكاَن إِثُْمنَا يُبَي ُِن بِرَّ للِا، فََماذَا نَقُوُل؟ أَلَعَلَّ للاَ الَِّذي يَْجِلُب اْلغََضَب َظاِلٌم؟ أَتَ  5

 َحاَشا! فََكْيَف يَِديُن للاُ اْلعَالََم إِْذ ذَاَك؟ 6

  قَِد اْدَداَد بَِكِذبِي ِلَمْجِدِ،، فَِلَماذَا أَُداُن أَنَا بَْعُد َكَخاِطٍ؟؟فَإِنَّهُ إِْن َكاَن ِصْدُق للاِ  7

ي ِآِت ِلَكْي تَأْتَِي اْلَخْيَراتُ »أََما َكَما يُْفتََرى َعلَْينَا، َوَكَما يَْدُعُم قَْوٌم أَنَّنَا نَقُوُل: 8  .؟ الَِّذيَن َدْينُونَتُُهْم َعاِدلَةٌ «ِلنَْفعَِل السَّ

 ْحَت اْلَخِطيَِّة،اذَا إِذًا؟ أَنَْحُن أَْفَضُل؟ كَّالَ اْلبَتَّةَ! ألَنَّنَا قَْد َشَكْونَا أَنَّ اْليَُهوَد َواْليُونَانِي ِيَن أَْجَمِعيَن تَ فَمَ  9

 .أَنَّهُ لَْيَس بَارٌّ َوالَ َواِحدٌ »َكَما ُهَو َمْكتُوٌب: 10

 .لَْيَس َمْن يَْفَهُم. لَْيَس َمْن يَْطلُُب للاَ  11

 .اْلَجِميُع َداُغوا َوفََسُدوا َمعًا. لَْيَس َمْن يَْعَمُل َصالًَحا لَْيَس َوالَ َواِحدٌ  12

 .َحْنَجَرتُُهْم قَْبٌر َمْفتُوٌح. بِأَْلِسَنتِِهْم قَْد َمَكُروا. ِسمُّ األَْصالَِل تَْحَت ِشفَاِهِهمْ  13

 .َوفَُمُهْم َمْملُوٌء لَْعنَةً َوَمَراَرةً  14

 .أَْرُجلُُهْم َسِريعَةٌ إِلَى َسْفِك الدَّمِ  15

 .فِي ُطُرقِِهِم اْغتَِصاٌب َوُسْحقٌ  16

 .َوَطِريُق السَّالَِم لَْم يَْعِرفُو،ُ  17

اَم ُعيُونِِهمْ  18  .«لَْيَس َخْوُف للاِ قُدَّ

ُم بِِه  19  .الَِّذيَن فِي النَّاُموِس، ِلَكْي يَْستَدَّ ُكلُّ فٍَم، َويَِصيَر ُكلُّ اْلعَالَِم تَْحَت قَِصاٍص ِمَن للاِ َونَْحُن نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ َما يَقُولُهُ النَّاُموُس فَُهَو يَُكل ِ

ُر أََماَمهُ. ألَنَّ بِالنَّاُموِس َمْعِرفَةَ اْلَخِطيَّةِ  20  .ألَنَّهُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس ُكلُّ ِذي َجَسٍد الَ يَتَبَرَّ

ا اآلَن فَ  21  قَْد َظَهَر بِرُّ للاِ بُِدوِن النَّاُموِس، َمْشُهوًدا لَهُ ِمَن النَّاُموِس َواألَْنبِيَاِء،َوأَمَّ

 .بِرُّ للاِ بِاِِإيَماِن بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ، إِلَى ُكل ِ َوَعلَى ُكل ِ الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن. ألَنَّهُ الَ فَْرقَ  22

 ْم َمْجُد للاِ،إِِذ اْلَجِميُع أَْخَطأُوا َوأَْعَوَدهُ  23

انًا بِِنْعَمتِِه بِاْلِفَداِء الَِّذي بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ، 24 ِريَن َمجَّ  ُمتَبَر ِ
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الِ  25 ْفحِ َعِن اْلَخَطايَا السَّ ِ،، ِمْن أَْجِل الصَّ  .فَِة بِإِْمَهاِل للاِ الَِّذي قَدََّمهُ للاُ َكفَّاَرةً بِاِِإيَماِن بَِدِمِه، ِِإْظَهاِر بِر ِ

َر َمْن ُهَو ِمَن اِِإيَماِن بِيَُسوعَ  26 ا َويُبَر ِ َماِن اْلَحاِضِر، ِليَُكوَن بَارًّ ِ، فِي الدَّ  .ِِإْظَهاِر بِر ِ

ِ نَاُموٍس؟ أَبِنَاُموِس األَْعَماِل؟ كَّالَّ. بَْل بِنَاُموِس اِِإيَمانِ  27  .فَأَْيَن االْفتَِخاُر؟ قَِد اْنتَفَى. بِأَي 

ُر بِاِِإيَماِن بُِدوِن أَْعَماِل النَّاُموِس إِذًا نَْحِسُب أَ  28  .نَّ اِِإْنَساَن يَتَبَرَّ

 أَِم للاُ ِلْليَُهوِد فَقَْط؟ أَلَْيَس ِلألَُمِم أَْيًضا؟ بَلَى، ِلألَُمِم أَْيًضا 29

ُر اْلِختَاَن بِاِِإيَماِن َواْلغُْرلَةَ بِاِِإيمَ  30  .انِ ألَنَّ للاَ َواِحٌد، ُهَو الَِّذي َسيُبَر ِ

 .أَفَنُْبِطُل النَّاُموَس بِاِِإيَماِن؟ َحاَشا! بَْل نُثَب ُِت النَّاُموسَ  31

 


