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 (7 -5 مت) :الل املوعظة على اجلبلمن ِخ النعمةرسالة 
I- املبادئ األساسية للملكوت: املوعظة على اجلبل 

إعىن  اىامل مىس ع ىو  عىس د ر فهىى ". دستور ملكوت هللا"دائماً ما أُطلق على الموعظة على الجبل إسم  -أ 

 .،  مدى تأثير خدمتناالر حى ونالقياس نم ي،  هى ارعط اإلختبار المعملالمؤمس فى التعا   مع نعمة هللا

" حدعقىة للوننىا"زهىور مميلىة فىى  ثمانيىة؛ فهى (21 -3: 5مت )الثمانية لقد دعانا ع و  لنختبر التطوعبات  -ب 

 هى توضى  لنىا معنىى الم،بىة،  التقىوى،  النرىح الر حىى؛  تأىل لنىا أسىلوب . عرعدها هللا أ  تُزهر فينا

 .ال،ياة فى ملكوت هللا

وحِ لِْلَمسَ طُوبَى " ََىا ِ طُىوبَى . .. لِْلُوَدَعىا ِ طُىوبَى . .. لِْلَحَزانَىىطُوبَى . .. اِكيِن بِالرُّ ِِ ِِ َواْل .. . إِلَىى اْلِِىر   لِْلِجيَىا

َحَما ِ طُوبَى  ي السَّالَمِ طُوبَى  ... اْلقَْلبِ  لأِلَْنقِيَا ِ طُوبَى . .. لِلرُّ ِِ َْىُروِدننَ طُوبَى . .. لَِصانِ ىِ  الْ  لِْلَم ْْ ِِىر  ََََّّ ِمىْن ََ

َماَواتِ   (21 -3: 5 مت)" .لَُهْم َملَُكوَت السَّ

هذه التطوعبات تشمل أ  عكو  لك للب نانض نال،ياة، ااعر ن،رور هللا، ممتلى  نعمىة لل ىلوى فىى : طوبى -ج 

 .الم،بة  التواضع،  مبشر نم،بة  لوة هللا لآلخرعس

 بمقاومة ستة من المغرنات الشائِة ذلك " قتنانبذر البذ ر فى حدع"الند أ  ننمى هذه الزهور الثمانية حيس  -د 

 -2: 6مىت ) بالسِى ورا  خمسىة مىن َنشىَة ملكىوت ه ذلك " ن قى حدعقتنا" حيس  (84 -12: 5مت )
11.)

َِالَمِ  نُورُ ََْنتُْم .. . اََْرضِ  ِمْلحُ ََْنتُْم "  (28 -23: 5مت ).." . اْل

عمكننىا أ  نتىوب  ال.  نىأ  ع ىلك  فىق هىذه التطوعبىاتملكىوت هللاعدعو ع و  كل  احد أل  عكو  عظيماً فى  -ه 

علينىا أ  نتىوب عىس الب،ى  عىس . ةعس رغبتنا  اولنا للعظمىة، أل  هللا مىمم أر احنىا نهىذا الشىور  الرغبى

هللا عدعونا للعظمة نغض النظىر عىس اإلنجىازات الخارميىة أ  حجىم خىدمتنا نىل هىى . ظمة نطرعقة خاطئةعال

 .الم،بة تعتمد على نمو للوننا فى

ْغَرى" َماَواتِ  ََْصَغرَ نُْدَعى .. . فََمْن نَقََض إِْحَدى َهِذِه اْلَوَصانَا الصُّ ا َمْن . فِي َملَُكوِت السَّ فََهىَذا  َعلَّمَ وَ َعِمَ  َوََمَّ

َماَواتِ  نُْدَعى َعِظيما   (21: 5مت )." فِي َملَُكوِت السَّ

، الزنىى (16 -12: 5مىت )الغرىب : مقا متهىاسىتة مغرعىات علينىا عىس  84 -12: 5 ىفى متت،دث ع و   -  

، اإلنتقىام (32 -33: 5مىت )عدم حفظ العهد ، (81 -32: 5مت )لدسية الز اج تجاهل ، (31 -12: 5مت )

(.82 -83: 5مت )األعداء  ة،بمعدم  ،(81 -34: 5مت )

 ،عمىل الخيىر) العطىاء،  الخدمىة: عس خم ة أعمال للملكىوت لللتىزام نهىا 24 -2: 6ع و  فى متى ت،دث  -ز 

 -28: 6غفرا  كامل، ) مكيالعن وا، نارك(23 -5: 6) الأنة، (12 -21 ،8 -2: 6) (تقدعم م اعدة أ  مال
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هىىذه التعىىاليم الر حيىىة ال تجعلنىىا نك ىىب حىىب هللا، لكنهىىا ترىىع للوننىىا (. 24 -26: 6) الأىىوم، (88: 5؛ 25

.نا أكثر حيس نتبنى حياة التلمذةفهو ععطى أكثر لقلوننا لكنه ال ع،ب" نار م،رره"الباردة أمام 

II-  (3: 5 مت)املساكني بالروح 

كثيراً ما عُ اء فهم  تطبيق هىذه . أ  تكو  م كيس نالر ح هى حجر األساس الذى تنبثق منه نالى التطوعبات -أ 

فى للبك  لوتهاختبار لومود فى م،رر هللا  لر ح هو أ  تُدرى إحتياج الر ح لأ  تكو  م كيس نا. التطوعبة

 .ن،س نرى الفجوة نيس عطاعا هللا المجانية لنا  نيس ما نختبره عملياً فى حياتنا.  خدمتك

وحِ طُوبَى " َماَواتِ  لِْلَمَساِكيِن بِالرُّ  (3: 5 مت)" .ََََّّ لَُهْم َملَُكوَت السَّ

نىرى أننىا  ن،ىس. تاحىاً لنىاأ  نكو  م اكيس نالر ح هو أ  نرى أنف نا فقراء ر حياً فىى ضىوء مىا معلىه هللا مُ  -ب 

نفتقر للقوة لترسيخ الأنح  التقوى فى للوننا أ  م ىاعدة اخخىرعس علىى ذلىك نىد   المعونىة الم ىتمرة مىس 

لنا ننعمىة فن،س نفتقر للثقة فى لدرتنا الطبيعية على طاعة  خدمة هللا د   م اعدته الم تمرة . الر ح القدس

 .هللا

 ل،ظيىاً علىى الأىليب،  ع ىو  مجانىاً  عمله َْلناما . ى النعمةميز نيس مكانتنا القانونية  نيس حياتنا فن،س نُ  -ج 

 .، حيس ن تجيب نإعما   ن عى لعمق الشركة مع هللا، خدمة الناس،  حمل مليبنا نِمله فيناهو نف ه ما 

: علىىى سىبيل المثىىال. الفقىىر المىادى  ال المشىىاعر ال ىلبية مىىس ن،ىو حياتنىىا الر حيىةالم ىكنة نىىالر ح ال تعنىى  -د 

الرفض أ  مغر النفس الذى عأتى مس مقارنة العطاعا أ  اإلنجازات الر حية، أ  درمة التكىرعس اإلح اس ن

مع اخخرعس ليس اكل مس أاكال الم كنة نىالر ح،  ال هىو كىذلك حىيس نشىعر نإدانىة الىذات نعىد التونىة عىس 

 .خطية

 .ينمعنى إختبار الملكوت نشكل اخأ: لهم ملكوت السموات -ه 

(.12 -28: 3رؤ )" النام،ة"ر المشكلة نالن بة لكني ة ال دكية أعلس ع و  أ  هذا هو مذ -  

َِ ِمىىْن فَِمىىيفَىىارِر  َهَكىَذا ََنَّىىَ  " َوقَىىِد  ََنَىىا َننِىىي  إِن ىىي : ََنَّىىَ  رَقُىىو ُ . ، َولَْسىىَ  بَىىاِردا  َوََ َحىىاَرا ، ََنَىىا ُمْزِمىىت  َََّْ ََرَقَيَّىََ

ةَ لِي إِلَى َشْي   اْستَْغنَْيُ ،  َْ لَمُ ، َوََ َحا ِْ إِن ي ُكى ُّ ...  َوفَقِير  َوََْعَمى َوُعْرنَاَّ  َواْلَِائُِس  الشَّقِيُّ ََنََّ  ََْنَ   َولَْسَ  رَ

بُهُ  َُِحُِّهُ َمْن   (12 -28: 3رؤ)." َورُبْ  َنيُورا  فَُكْن . ََُوب ُخهُ َوََُؤد 

كثيىىر مىىس المىىؤمنيس الىىذعس . لقىىد أنخىىد  الن دكيىىيس نشىىهرتهم  نمىىو ثىىر تهم  حماسىىهم فىىى الخدمىىة: َنىىا ننىىى -ز 

إح اسهم نالتفور فىى المواهىب  اإلنجىازات عىادةً مىا عنىتح الثقىة . ععيشو  فى رخاء عفتقد ا الم كنة نالر ح

 .نالنفس،  التى تقلل مس إدراكنا ل،امتنا هلل

أعىىداد ال،اضىىرعس : عجىىب أ  نتعىىزى ن ىىبب اخراء الخارميىىة عىىس خىىدمتنا؛ مثىىل ال: َ حاْىىة لىىى إلىىى شىى  -ح 

 .مة، أ  زعادة الشعبية  الشهرة، أ  ال،ماس البشرى فى اإلمتماعاتالرخ

علىى " يىاهم"ال ت ىم  ألحىد نوضىع . هنكو  غيىورعس فىى الب،ى  عنىعرعدنا ع و  أ  نتوب نأ  : كن نيورا   -ط 

 .النار المشتعلة فيك لل عى لملء حرور هللا فى حياتك
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د   فى الغرب تعيش مثل كني ة ال دكية، عس أ  الكني ة  2121ام فى ع" هوارد نيتما "ت،دث الرب مع  -ي 

 ."الِالج الخادِ"فى كتانه " نيتما "اللقاءات الر حية لـ إلرأ عس . ىأ  تدر

 .، الذى عنمى الم كنة نالر حينقلم نوب سورم "الصالة بال روقف"أرا  لكم نشدة  -ى 

III-  (4: 5 مت)احلزن بالروح 

مىع إلح اسىنا نىاأللم رعفهىذا . لخدمىة،  للكني ىة،  لممىم ل ن،ز  ألننا نرى كم عشتار هللا أ  ععطى ل،ياتنا، -أ 

هىىذه التطوعبىىة ال تت،ىىدث عىىس ال،ىىز  ن ىىبب . حىىيس نىىرى الفجىىوة نىىيس مىىا عنىىد هللا لنىىا  نىىيس مىىا نختبىىره فعليىىاً 

 .، لكس عس ال،ز  اولاً لتقدم ر حى عظيم فى ضوء ما أتاحة لنا ع و الظر ف الأعبة

ْوََّ  ََنَُّهمْ  لِْلَحَزانَىطُوبَى  " َِزَّ  (8: 5 مت)" .نَتَ

حىيس نىرى . نالر ح عوض  كيل نرى أنف نا؛ ال،ز  الر حى عرمع لكيل نشعر تجاه هذا الذى نىراهال،ز   -ب 

نتيجىة رؤعتنىا الحتيامنىا الشىدعد هىى األلىم النىانع عىس اىولنا الختبىار . نشكل مختلل، سنشعر نشىكل مختلىل

 .فى حياتنا أعظم ال،رور اإللهى نشكل أكبر 

هىذا اإلح ىاس . عطية ال،ز  هذه ثمينة  نىادرة  لوعىة. اولنا هلل هو عطيته لنا. ل،ز  هو عطية هللا لناهذا ا -ج 

ستغنل طالتنا،  لتنا  مالنا للب،ى  عمىا ة عدفعنا إلعادة ترتيب حياتنا  إلناأللم الناتح مس رؤعة الرغبة اإللهي

 .أتاحه هللا لنا

تَِهىادِ َكْم ََنْ ( تقدم)لَِخالَص   (للب كامل)ِة هِ نُْنِشُ  رَْوبَة  ََََّّ اْلُحْزََّ الَِّذي بَِحَسِب َمِشيئَ " ْْ َِ ...  َشََ فِيُكْم ِمىَن ا

ىْوِ  (خوف هللا)، بَْ  ِمَن اْلَخْوِف (عكس الم ا مة)بَْ  ِمَن اْلَغْيِظ  ، بَىْ  ِمىَن اْلَغْيىَرِة، بَىْ  (لي ىو )، بَْ  ِمىَن الشَّ

ْنتِقَامِ  َِ  (22 -1: 2 كو1)." ِمَن ا

نبتهح نمكانتنا فى الم ىي ،  نمىا نختبىره فىى هللا؛ . نتبنى ن،س هاتيس ال،قيقتيس نبعض التوتر: الحزَّ والفرح -د 

فن،س ممتنيس مىداً لمىا نختبىره مىس نعمىة هللا،  لكننىا ن ىعى لل،أىول علىى . نينما ندرى كبر حجم الُمذخر لنا

 عُقَّىىدر ال علغىىى ثقتنىىا فىىى أ  هللا عبىىتهح ننىىا  ةالزعىىادفىىال،ز  لطلىىب (. 6: 8 عىىع)النعمىىة أكبىىر لىىدر مىىس هىىذه 

(.12: 15 مت)مجهوداتنا  تأثيرنا فى الخدمة مهما كا  ضئينً 

فىىى ثقافتنىا نُقىىدر كثيىراً الراحىىة . سىىنختبر إخترالىات الىىر ح القىدس فىىى حياتنىا نشىىكل متنىامى: َنهىم نتِىزوَّ -ه 

النىد أ  نىرفض أ  نتعىزى نىأى اى  إال نإخترالىات . عفة التعزعة  ن عى لننال أ  لنعطى تعزعة خاطئة  مز

 .إرفض أ  تتعزى نألل مس ملء هللا. فى ملء  عود الرب لنا فى كلمته

IV-  (5: 5 مت)طوىب للودعاء

الند أال نخلط . هى اإلمتنا  عس إستخدام لوتنا الطبيعية فى تتميم ملكوت هللا. الوداعة هى لوة ت،ت ال يطرة -أ 

 .الوداعة تشمل إدراكنا لمدى إحتيامنا ل،كمة اخخرعس. أ  ال لبيةنينها  نيس الرعل 

  (5: 5 مت)" .طُوبَى لِْلُوَدَعاِ  ََنَُّهْم نَِرثُوََّ اََْرضَ "
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الوداعة هى إح اسنا نأننا مدعونيس هلل ن بب كل ما لدمه لنىا علىى الم ىتوى الر حىى،  المىادى،  الج ىدى،  -ب 

مواردنىا إ  طرعقة تفكيرنا الطبيعية هىى أ  نىرى . لكية هللا لكل ما لناهى اإلعن  عس م.  فى العنلات، إلخ

 على أنهىا نتىاج عملنىا ( ندالً مس أ  نراها ملك الرب)على أنها ممتلكاتنا ( مواهب، مال، منأب، نَِعم، إلخ)

 (. ليس مس عطل الرب) مهدنا 

اً فىى هىذه ال،يىاة،  كليىاً فىى الىدهر سىيت،قق مزئيى. هذا الوعد عشمل التىأثير  ال ىلطا : َنهم نرثوَّ اَرض -ج 

 (.6 -8: 11؛ 21: 5؛ 3 :12؛ رؤ21 :14مت)اختى 

V-  (6: 5 مت)والعطش للرب اجلوع 

دعانا ع و  أ  نطلب  نثانر أمىام هللا إلطىنر البىر . الجو  للبر هو أ  تثانر أمام هللا لتنال  تختبر أكثر منه -أ 

 .مزء مس الجو   العطش لطلب المزعد عشمل نعمة الأوم .فى حياتنا الشخأية، لآلخرعس،  فى المجتمع

ُِوََّ " ََاِ  إِلَى اْلِِر  ََنَُّهْم نُْشَِ ِِ ِِ َواْل  (6: 5 مت)" .طُوبَى لِْلِجيَا

فقىد لُىدمت لنىا نالكامىل فىى عىوم المىيند  –ال ع،تاج المؤمنيس أ  ع عوا للمزعد مس عطية البىر المجانيىة : الِر -ب 

.(12، 22: 5 كو1) يالثان

ظىر ف حياتنىا، ن،تىاج  فىى(. 32 -12: 3 ر )فى ال،ىال ن، ب مولفنا القانونى أمام هللا، فقد نلنا نر ع و   -ج 

إ  هذا اإلختبار هو عملية م ىتمرة خىنل حياتنىا . أ  نجو  لمزعد مس البر ليمم ذهننا،  مشاعرنا،  سلوكنا

 .الم ي،ية ككل

إذا لىم . اس نالجو  هو مؤار خطيىر علىى مىرل الىر حعدم اإلح . الجو  هو أحد العنمات الهامة لل،ياة -د 

" غرفة عناعة مركزة ر حية"ععيش الكثير   فى داخل .  تمرة فلس عكو  هناى حياةعكس هناى مو  لفترة مُ 

تشىعر نىالجو   ال،ياة الم ىي،ية التىى ال. هذه م ي،ية غير طبيعية. د   إح اس نأى مو  للأنة أ  للكلمة

 .مس  مهة نظر هللا ال الشغل لي ت طبيعية 

هىو الطرعقىة الوحيىدة لل،فىاظ علىى  –النمىو فىى الجىو   الب،ى  عىس هللا  –ك ب أرل مدعىدة فىى نعمىة هللا  -ه 

ال عومد  ضىع . لس تبقى على حالها. حرارةما أ  تزداد نر دة أ  تزداد فقلوننا إ. األرل التى ك بناها اليوم

 .الثبات  عدم ال،ركة أ  التقدم

 .نعمة أكثر للبر فى حياتنا -نشكل متزاعد  -سنختبر : نُشِِوَّ -  

VI-  (7: 5 مت)طوىب للرمحاء

 لقد ُدعينا أل  نكو  افوليس  عطىوفيس مىع هىؤالء الىذعس ع ىيئو  إلينىا،. تعددة إلظهار الرحمةهناى طرر مُ  -أ 

ا، نىل البعيدعس عس هللا، الذعس عُخطئو ،  ع قطو  فى فرائ   خطاعىعنا،   عتهموننا، المراعقيس، المختلفيس

 خامىىة الىىذعس ععىىانو   فىىى حامىىة اىىدعدة ن ىىبب الفقىىر، أ  المىىرل، أ  القهىىر  الظلىىم، أ  اإلضىىطهاد، أ  

 .التجارب المتنوعة

َحَماِ  ََنَُّهْم نُْرَحُموََّ " (2: 5 مت)." طُوبَى لِلرُّ
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نُعامىل إمىرارنا علىى أ  ن،ىس نمنىع  نولىل (. 23 -21: 3 كىو)إلينىا عدعونا ع و  أ  نرحم الذعس عُ يئو   -ب 

حيم ع عى لتقدعم العو  للذعس رال. نشكل عادل  ذلك نأ  نُظهر الرحمة التى ترفض اإلنتقام حتى ممس خانونا

لمس عمىر   نظىر ف مىعبة، فهكىذا ن ىعى لتقليىل  حيس نت،رى لتقدعم الم اعدة(. 32 -31: 21 لو)ععانو  

 عانىا ع ىو  أل  نىرحم هىؤالء الىذعسد. معاناة اخخىرعس، حتىى لىو إحتىاج األمىر الترى،ية نراحتنىا الشخأىية

أ  نكو  رحماء عجعلنا . عانو  مس سقطات ر حية كبيرة، أل  ن تر على فشل اخخرعس،  نعطل ن اعدهمعُ 

التىى )لي ت هذه دعوة أل  نت اهل مع الخطية . نتعاطل مع هؤالء الذعس ع ت،قو  المشاكل التى  لعوا فيها

 .(لم عقدم عنها هؤالء المؤمنيس تونة هلل

هىذا األمىر عختلىل عىس إسىتقبال . )نينما نرحم اخخرعس، سننال رحمة مس هللا  مس اخخىرعس :َنهم نُرحموَّ -ج 

هللا ععطىى رحمىة أكثىر لهىؤالء . حمة علىى عىدى اخخىرعس حىيس نىزر  الرحمىةرسن،أد ال(. الخنص مجاناً 

 .الذعس ععطونها لغيرهم

V- (8: 5 مت)لب طوىب ألنقياء الق

حقيقىة رؤعىة هللا هىى أكبىر . الند أ  عكو  هىذا نإح ىاس عميىق ناإلنىدهال  الرهبىة تطوعبةهذه ال أملحيس نت -أ 

هللا نىور  لىيس فيىه ظلمىة . إمتياز عمكس إلن ا  أ  ع،أل عليه فى هذا الزما  ال،اضر أ  فىى الىدهر اختىى

 درمىة التىى سىتجعلناسىنعاعس هللا لل. عمكس أ  عختلط النور  الظلمىة فى الوالع الر حى، ال(. 5: 2 عو2)البتة 

 .نفكر مثله

َ  لأِلَْنقِيَاِ  اْلقَْلبِ طُوبَى " َِانِنُوََّ هَّ (4: 5 مت)." ََنَُّهْم نُ

ختبىار إدعل لهىذا لمىس عرغبىو  فىى معاعنىة  ال نى.نقاء القلب عشمل أعراً نقاء األخىنر،  الىد افع،  األسىاليب -ب 

، لكنهىا ترىعنا فىى الوضىع الىذى عوسىع مىس طالتنىا قاء ليس ال ىبب فىى نوالنىا إعننىات هللانال. األكثر مس هللا

 .الر حية لنرى  نختبر هللا

ُِوا " بَّ الَّتِي بُِدونَِها  (النقا ة) َواْلقََداَسةَ ... اِْرَِ (28: 21 عب)." لَْن نََرى َََحد  الرَّ

: 11 رؤ)هللا  إ  لمىة اإلختبىارات الم ىي،ية اخ   لمنىد هىى أ  نعىرف أ  نعىاعس  نىرى :َنهم نِاننوَّ ه -ج 

هذا الوعىد هىو  احىد مىس أعظىم الوعىود . األنقياء ستكو  لهم طالة  لدرة متزاعدة أ  عر ا  عختبر ا هللا (.8

 .هذا الوعد العظيم سيت،قق مزئياً فى هذه ال،ياة. فى كلمة هللا

VI-  (9: 5 مت)السالم  لصانعيطوىب 

ال،ة  تىرميم العنلىات، نشىكل فىردى أ  علىى هذا عشمل العمىل للمأى. أ  نكو  مانعى سنم عدعونا ع و  -أ 

عىرى مىانع ال ىنم ليمىة إسىتثمار الولىت . م توى المجتمع،  أال نخلىق اىقار  خىنف فقىط لنرضىى أنف ىنا

 الجهد لي،ل ال نم نيس األاخاص،  األسر،  األمنىاس،  المؤس ىات، فىى األمىور اإلمتماعيىة،  المدنيىة، 

 . فى مجال العمل، أ  حتى نيس األمم

ي السَّالَمِ طُوبَى " ِِ ِ نُْدَعْوََّ  لَِصانِ (1: 5 مت)." ََنَُّهْم ََْبنَاَ  هَّ
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 ىىالم مميىىع النىىاس نىىأ  نترىىع ن،ىىس مىىدعو   أل  نُ . عىىس ال ىىنم علىىى ح ىىاب ال،ىىق  البىىر مكىىس الب،ىى عُ  ال -ب 

 ممكىىس أ  نتقىدم نطلبىىات لكىس ناألسىىلوب  الىىر ح) ينىىرفض فىرل نرنامجنىىا أ  تقىدعم اىىكا لنخىدمهم،  أ  

 (.الأ،ي،ة

ِميَت النَّاسِ  فََحَسَب طَاقَتُِكمْ إَِّْ َكاََّ ُمْمِكنا  " َْ (24: 21 ر )." َسالُِموا 

 .مس الكثيرعس ،مانعى ال نم سيُطلق عليهم رمال هللا، أ  على مثال هللا :َبنا  ه نُدعوَّ -ج 

VII-  (01 -01: 5 مت)طوىب للمطرودين من أجل الرب 

اإلضهاد عكو  حىيس تُهىاَمم م ىدعاً . اإلضطهاد  أخبرنا كيل نتأرف حينهاحذر ع و  خدامه نأ  عتولعوا  -أ 

 (.عُفتَرى علينا، أ  نُقاَ م، أ  نُنبَذ)أ  مالياً أ  لفظياً 

ىىِ  اْلِِىىر  طُىىوبَى " ْْ ىىُروِدنَن ِمىىْن ََ َْ ىىَماَواتِ  لِْلَم ىىَرُكْم ...  ََََّّ لَُهىىْم َملَُكىىوَت السَّ ْْ َعِظىىيم  فِىىي اْفَرُحىىوا َورََهلَّلُىىوا ََََّّ ََ

َماَواتِ   (21 -21: 5 مت)..."  السَّ

(.14 -13: 22 كو1)خدام هللا عُرطهد   دائماً  -ب 

ِميتُ " َْ َِ نُْضَََهُدوََّ  َو يُشوا بِالتَّْقَوى فِي اْلَمِسيِح نَُسو ِِ (21: 3 تى1)." الَِّذنَن نُِرنُدوََّ َََّْ نَ

 (28: 8 نىىط2)نطرعقىىة اخأىىية اخ  نمعنىىى إختبىىار المزعىىد مىىس الملكىىوت : ََّ لهىىم ملكىىوت السىىماوات -ج 

 . ناإلضافة لمكافآت أعظم فى ال ماء


