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8 Πρώτα µεν ευχαριστώ τον Θεό µου διαµέσου τού Iησού Xριστού για όλους σας, για τον λόγο ότι η πίστη 
σας εξαγγέλλεται σε όλο τον κόσµο· 9 επειδή, ο Θεός µου είναι µάρτυρας, τον οποίο λατρεύω µε το πνεύµα 
µου στο ευαγγέλιο του Yιού του, ότι αδιάκοπα σας θυµάµαι, 10 καθώς πάντοτε δέοµαι στις προσευχές µου, 
µήπως κατά κάποιον τρόπο αξιωθώ κάποτε, µε το θέληµα του Θεού, νάρθω σε σας. 11 Eπειδή, επιποθώ να 
σας δω, για να σας µεταδώσω κάποιο πνευµατικό χάρισµα για τη στήριξή σας· 12 και αυτό είναι, το να 
συµπαρηγορηθώ ανάµεσά σας µε την κοινή πίστη, και τη δική σας και τη δική µου.
13 Mάλιστα, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι, πολλές φορές µελέτησα νάρθω σε σας, (εµποδίστηκα, 
όµως, µέχρι τώρα), για να απολαύσω κάποιον καρπό και ανάµεσά σας, καθώς και ανάµεσα στα υπόλοιπα 
έθνη. 14 Eίµαι χρεώστης και απέναντι σε Έλληνες και απέναντι σε βάρβαρους, και σε σοφούς και σε 
άσοφους· 15 έτσι, είµαι πρόθυµος, όσον αφορά το δικό µου µέρος, να κηρύξω το ευαγγέλιο και σε σας που 
είστε στη Pώµη. 16 Eπειδή, δεν ντρέποµαι το ευαγγέλιο του Xριστού· για τον λόγο ότι, είναι δύναµη Θεού 
προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, και στον Iουδαίο, πρώτα, και στον Έλληνα· 17 επειδή,
διαµέσου αυτού η δικαιοσύνη τού Θεού αποκαλύπτεται από πίστη σε πίστη, καθώς είναι γραµµένο: «O δε 
δίκαιος θα ζήσει µε πίστη».


