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(77 – 31: 7 مت)الرب  حكيمًا وعظيمًا فى عيينكن 
I-  (31 – 31 :7 مت)أدخلوا من الباب الضيق

يسدوع  الدرب فقدد فدر  .(77- 31: 7 مت)للموعظة على الجبل  اً عظيمولقد أعطى الرب يسوع ملخصاً حكيماً  -أ 

أن  التد  سسدعى الندا مدن ماليدين  بدينحالياً فى كل أنحاء العالم  شريننتمسلوبين للحياة مختلفين إ ’بين رسالتين

والرسالة المشدوهة  ،الضيق إلى الطريق دعوة النا  وه الرسالة الحقيقية  .للرب يسوع حقيقةف  سباعية  سكون

 .إلى الطريق الواسع دعوة النا  وه 

مْبذِين وُأمْبِوو ن م" ُب و ِْ َّٱ مْْباٱووٱُلم ٱ واب ْن ا ٱوِووُِم ٱ مْْباٱووٱلنمْبِقو ِلأننمهن و ٱ ِن ماُْدُخلُواام مْبِوو ن  ٱ ُِ مُلو ُٱ ُن ووُي  يٱ نم ٱ ون دِل مِنبٱوولمْْباٱو،ٱ َٱ  ُو

ْنُِم ِن م ُٱ وُد م! ٱْدُخلُا م ٱ ن مْبِو ن  ٱ ُِ مُلو ُٱ لٱلن لُوا َٱ ٱوٱ،ننم ٱ دِل مِنبٱولمْْب َٱ مْبِ ن م ُ مْبذِين أٱ لٱ أٱْييٱ م ٱ مْْباٱٱلٱ ٱمأٱْض ٱأٱ : 7 مدت) ."نَد   ِٱ
31 – 31)

تطلبدا  سوضدي  م   فد ولكدن همدا متضدادسين . وعود الدرب بالبركدة اإلعالن عن ف الرسالتين متشابهتين  هاسين -ب 

 نتائجالرسالة المشوهة لها  ولكن. (قضاءالو توبيخال)وسحذيراس  ( التلمذة الروحية وإنكار الذا  إلخ)الرب يسوع 

الخطيدة  بدالحنن علدى يمتلئوا بالشدعوربدالً من أن  مساومة على الحق،الحياة فاسرة ال ف ثقة ف  إعطاء الكارثية 

 (.الصالة والصوم إلخ) ة مع هللاالعالق ف أعمق  حياة يحيواأن  بدل منوالجوع إلى البر و

المجدال للمسداومة علدى الحدق وإيجداد  ويفسد  ،بسديطة ددداً  اً حددوديضدع ند  هو طريق شائع ألم:ابااْامابذي أ -ج 

هدذا ف. التسداهل والتجاهدل يعتمدد علدى طريدقالهدذا . الجسددية من يسلك هذا الطريدق يتبدع أهوائد . حلوالً وسطية

( إلددخ ،التلمددذة الروحيدة وإنكددار الدذا ) مدا يطلبدد  الدربيتجاهدل   ولكندد بالبركدة الددرب التعلديم يركدن علددى وعدود

 (.قضاءالو  توبيخال)وسحذيراس  

 الدرب أني َعلِّمندا  التد الجسددية  األهدواء أكثدر عدعوبة علدىقليلون يختارون هذا الطريدق ألند   :ابق أمابذي أ -د 

 ان نتدر  للفندا علينداهدذا الطريدق  نسلكل. الرب يضعهاواضحة  اً هذا الطريق ل  حدود .(71 :31 مت) ننكرها

. الطريق الضيق غير شائع وغير مستساغ. والكبرياء والطمع العديد من األمور المخالفة لمشيئة هللا مثل الشهوة

- يفضلون أن يعيشوا بدون اإلحسا  بالتوبيخ على الخطيةمن الذين  -يراهم البعض هذا الطريق ينادون بالذين 

إلدى إنكدار  االحتيداجعالقدتهم مدع هللا بددون  فد  يشعروا بالراحةأن  يحاولون هؤالء. متشددين أو متعصبينأنهم 

 .الذا  واألهواء الجسدية

 أيامندا هدذه ينتشدر التعلديم عدنفد  . رسالة الحقيقيةعلى الأمناء  اً شهود كونواقيم هذه األيام أنا  ليالقد  ي   الروح -ه 

 .الرسالة الحقيقية سعليم منالمسي  أكثر الرسالة المشوهة ف  دسد 

هدذه  سسدتمرومدع هللا  ، هدذه الحيداة سعطيندا شدركة أعمدقالفرح بسيادة المسي  هنا سعنىالحياة  :ِبلمابَ ٱ،ممتَدى -و 

يرغب الرب يسوع ف  عالقة حقيقيدة مدع شدعب  سنبدع مدن محبدة . أرواحنا ف  هذا النمان االشركة إلى األبد، سحي

دون التوبدة وبالتدال  رسدالة النعمدة الخاطئدة سركدن علدى الوعدود بالبركدة والدفدران بددون . متبادلة من كل القلب

 .عالقة حية ومحبة عميقة الت  سبدأ وسستمر إلى األبد
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ليست راحة و)ة روحية لنفوسنا وقلوبنا ف  هذا السيا  ه  راح ، والراحةراحةاليتكلم الكتاب هنا عن م:ل  مو ي -ز 

أن نكدون سحدت نيدر . حيداة الوداعدة نعدي ولكن هدو أن  غفران أن نقبل فقط أن نحمل نير المسي  ليس  .(دسدية

علدى أهوائندا الجسددية  هذه الحيداة ليسدت سدهلة. أسلوب حياة الموعظة على الجبل ف  الوداعةأن نحيا بالمسي  و

 .على قلوبنا كما أنها سمألنا سالم وفرح ةسهل هاولكن

ِْم" َُ وو ْن وو  مبننُ ُا ِٱ ا ووُد امَّٱ ٱ ن ُننم َٱ ووُامْْبوٱْلوو اضن َٱاٱ ُِ م ٱ دن وواب ٱوِلوووم ٱ نِلووونمهن ِن تٱوٱلُِموواام م ٱ ِْ َُ لٱووْ  لُوواامون ووين ميٱ من ِْ مونم.مان ُِ ٱ مهن  ووين ملٱوو ِل ب

ْملنومخٱ ن فبم ِن م(13 - 72: 33 مت)"م. ٱ

 II-األنبياء واملعلمني الكذبة 
العهدد الجديدد  مدن كتبدوا رسدائلمعظدم  ذه من األنبياء والمعلمين الكذبدة، وأيضداً حدذرلقد حذر الرب يسوع سالمي -أ 

 .لذلك علينا أن ننشر نفس التحذير ف  يومنا الحال . عنهم

َٱووينُو ا" ِْ وو ٱممان بٱوو نممْْهٱْوان ٱووٱ نممِن َٱ ٱ ِْممْبِوو ن  ٱممْْب َُ ن ٱووٱلنمم ٱووتْتُاوٱ نمبُن ُن ْموو،ٱ َُ ِْممْْب َنوونُِا بٱ وو ْمم ٱ وو  ممِن اخن ئٱووٱلبممدٱ ٱطن ٱوو بممذن مثمووٱَّلِمِوو مخٱ

مابش ي،م أِٱمج د،مأثمٱَّا ممتصنامج د،مش ي،مي ملَ امت نٱُممابَسكمِ مأ ميناٱ ممابشاومِ م  ناُمل متوي اواِ

متٱْوين ُاوٱُاِم... َصنامأثمٱَّا مَّد  ممابيد   ِْ ٱَّنلن ْ مثنمٱ ِن ام  ( 73- 31:  7 مت) ." ٱإنذ 

هذه الدذئاب . هؤالء يأسون وسط الحمالن ليخطفوا بعضهمعلمين الكذبة بالذئاب، لقد شب  الرب يسوع الم   :اب ئٱل -ب 

الدرب يسدوع،  حمالن بإقناعهم أن الطريق الضيق هو ف  الحقيقدة أوسدع بكثيدر ممدا علمد للسفسد الحياة الروحية 

م يسداومون فد  سعداليم المسدي  علدى لطريق الواسع على أن  هو الطريق الضيق، وبالتال  فه ديعلمون وي َسوقون ل

  .( 71: 31 مت) أهمية إنكار الذا  وحمل الصليب

 . كلمة بما يكفى إلدرا  الخطأال قيقة أنهم كذبة ، ألنهم ال يقرأونالح يدركوا معظم المعلمين الكذبة ال -ج 

 ال (.73 ،31 :7 مدت) فعدالاألوقدوال األيمكن التبار أو معرفة أي لدمدة مدن ثمارهدا،  :ثمٱَّلِمتوي اواِمِ  -د 

وبهذه الطريقة يحمدى . رالثمالنظر إلى أن  لطأ بدون على  نحناو ن مينه  نظن  بمالرين يجب أن نتعامل مع اآل

 .ا الرب دسد المسي  من ثقافة االفتراء واالسهام

ولكدن . كلمة الرب سطلب من شعب الرب أن يقف ف  موادهة كل سعليم وسفسير لاطئ وغير مستقيم ف  الكنيسة -ه 

فهندا  ماليدين مدن المدؤمنين حدول . هدذا التعلديم مدن ددنءيجب أن نفعل ذلك بدون رفض كل الكنيسة علدى أنهدا 

 . العالم يرفضون المساومة ف  سعاليم الكتاب بكل درأة

 ،33 – 3 :1 كدو 3 ،37 – 31 :31 مت)  لها سعاليم وسلوكيا  هادمة الخدما  الت ىللحكم عل وقتهنا   .3
يجددب أن نفعددل ( 73، 31- 31 ،7 :7 :رؤ ،31 – 1 :1سددس 7 ،73 ،31 :1سددس 3 ،31 – 37 :33 كددو7

 . عحيحةهذا ف  التوقيت السليم وبروح 

ودد   يجدب أن نقدف فد . مدن السدبع كندائس لمدس بعض المساوما  ف حدد الرب يسوع ، 1 – 7رؤيا ف   .7

التدد  وادههددا الددرب يسددوع بنفسدد  بدددون أن نفتددرف أن كددل الطوائددف المختلفددة أو االسجاهددا    كالالمشدد

  .مخطئة

 الرئيسديةسحديدد المسداوما  . ممارسا  كل كنيسة فد  دسدد المسدي  الكنيسة ال يعنى الموافقة على حبأن ن .1

إال  سدمباإلبددون نقدد أو إداندة لددما  معيندة  ولكن)لكنيسة ل ةحبمالعن  كتاب الت  سؤثر على الكنيسة سعبير 

 .(37 – 31 :31 مت)كما ف  عن طريق وسيلة كتابية 



ENCOUNTERING JESUS AND HIS TRANSFORMING POWER (ONETHING 2012) – MIKE BICKLE 

Being Wise and Great in God’s Eyes (Mt. 7:13-27)  
 

International House of Prayer of Kansas City ihopkc.org 
Free Teaching Library mikebickle.org 

قدراءا  وعدلوا  كتابيدة منتظمدة، إعدداد قلوبندا لطاعدة مثدل المواببدة علدى هنا  وسائل عملية لتجنب الخدداع  -و 

 :33 عدب) مدؤمنيندماعدة التوادد وسدط  واالستمرارية ف ف  عالقا  قوية بعضنا ببعض،  االستمرارالرب، 
والنصد   سقبدل اإلرشداد وديعدةوأيضداً الحفداب علدى روح  الكتداب،قادة يركنون ويسلكون حسب سعاليم  لها (71

 .لرينمن اآل

ْ يٱم" نٱٱمتٱٱَّنين  ٱممغٱ ٱيٱ ٱمْْجَنمٱ مٱ ،بنمبنوٱْام مميٱ ٱدٱ ظن  ٱممبٱ ْمميٱ اين ٱنمبٱْوُقنٱٱم ٱ بنٱْهٱْيُٱينممبٱْوق  لٱلم ٱ وٱملٱوْدَّنمميٱ ُٱممِٱ  ْ م." ٱْووُيلُممْْب ٱوْامٱممتٱويٱ

 (71:  33 عب)

إلدى سقدود مسداكين بدالروح، نحيدا  وكيدفسضداع علم اإل؟ رسالة الطريق الضيق س  علنتين يجب أن ن  أي من الرسال -ز 

 .التقوى والبر سلوب حياةوإلدوع وعط  أكثر ليسوع 

III-  (71-7317مت ) الطاعةأمهية 
فقددد أنتقددل (.  71 -73: 7مددت )أن يطيعددوا الددرب بإسددتمرار فدد  حيدداسهم الشخصددية ال يهددتم كثيددر مددن المددؤمنين  -أ 

فقدد أعتبدر الدرب (. 71-73أعداد )إلى المؤمنين الكذبة ( 73- 31أعداد )المسي  من الحديث عن األنبياء الكذبة 

، وطاعتندا ى إثدراء حياسندا بمحبتد كدل سعداليم الدرب يسدوع مبنيدة علد. محبة يسوع وطاعت  ودهدان لعملدة واحددة

 .(31،73:  31يو )لوعاياه سعبيراً عن حبنا ل  

ميُم" ْ م ٱوُاُلمبنوبٱْ سٱ ِٱ م لُّم:م ُّ اتنم ٱٱمَّٱ ٱ ٱ مْبِسمٱ َُاتٱ لٱ ِٱ م ْدُخُ م لُّ اتنم.منم ٱٱمَّٱ ٱ ٱ ،ٱمأٱبنوومْبِو ن م نوومْبِسومٱ ادٱ مْبِ ن م ٱْ وٱُ مِنَّٱ .مبٱ ن

ُٱم ُن ُي  ُٱمميٱ بنكٱمم نومبنومْٱ ٱوُابُا نم ٱٱم:ْْب ٱْامنممذٱ لُّ لُّمم ٱٱمَّٱ كٱممأٱبٱْ سٱمم!َّٱ من ْْ كٱممتٱنٱاِتْوٱٱنمبنٱ ومن ْْ بنٱ ْجنٱوٱم ٱ نمأٱْخيٱ و ٱٱطن  ٱ كٱممشٱ ومن ْْ بنٱ م ٱ

نٱْونٱٱ ، ؟ملُِاات ممصٱ ُن يٱ َن نٱئن  مميٱ حُمم ٱ يِل ِْممأُصٱ ِْممِنوِلوم:بٱُا ِْممبٱ َُ  ْ نِلومْْذلٱاُاام!لٱطُّممأٱْيين لنوم ٱميٱ ِنمم ٱٱين ْث  (71-73:  7 مت)م".ْْْلن

(. 37-31: 7يدع ) طاعتنا للدرب لديس هددفها نيدل الخدالك، ولكنهدا دلديالً أن إيمانندا حقيقد  :ِ م  و مَِّاد،مهللا -ب 

هدو  ربال ةحبمالتركين على األعمال على أنها طريقة للوعول إلى . نحن ن عبر عن إيماننا بأفعال الطاعة الرب

همة يعد إنكاراً لعمدل النعمدة فد  قدوة األعمال الصالحة وإعتبارها غير م  انتقاك من عمل النعمة، وأيضاً إهمال 

 .باإلعمال والخالك بدون أعمال كالهما ينتقصوا من مجد المسي  الخالك(. 31-33:  7س  )الحياة 

ٱ" ْن ٱوٱ ُممِٱ تنوم ٱٱمْْبمٱ ُْممِنْخاٱ دبمملٱٱلٱممِن ِٱ ُِممأٱ ُممِن ٱو ٱمبِٱ َن ْممِن مٱ بٱ ُممبٱْ سٱمم ٱ ٱلبممبِٱ َُّمملٱ ْممنأٱْيمٱ ُُمم ٱْوودن وٱ ُْممْْْلن مٱ وُِ؟مأٱ لِلصٱ ُٱممُْمِم ُخٱ وٱ مأٱخبمميٱ

أُْختبم ْ  نممُيْي ٱٱوٱْ  نمم ٱ ْوَٱٱوٱ ُِ نمبنْلوُاتنمم ٱ وِل ِن ٱم ٱوٱٱلٱممْْب ٱْا ُِممبٱُامٱ ُدُي ِٱ وٱمممأٱ متُْوذُاُلمٱ ِْ َنوْ مبٱو بٱ ْْشواٱوٱٱم ٱ َٱْد نئٱٱم ٱ ْْ نمْ م  قن ٱٱمبنسٱ،ٱ ِْ ْ

ٱم نم ٱمٱ دن سٱ ٱتنمْْب ٱ ٱجٱ ِنمِٱ اتن م نومذٱ ِٱ ِلتب نم ٱلب ُمأٱْيمٱ ْ مبِٱ َُ م ٱ ِْ مبٱ ُْ ٱنمِن مأٱْ ق  ُُ ٱ امْْْلن مٱ َٱ ٱ ْن ٱوٱ ُ؟ملٱ  (37-31:  7يع )م."ْْبمٱ

سدم  ربداً ولكدنهم يفتقدروا إبكل درأة أمام الجميع وسيدعون ب سيعترف الكثير بإنتمائهم للرب :يُ ي  مْ واباُ -ج 

 .خلص الذى ي عبَّر عن  ف  حياة هؤالء التابعين الحقيقين للرب يسوعإلى اإليمان الم  

بدل وسديكون . كثيرين يعتقدون أن لدماسهم المعروفة ستكون إثباساً كافياً إليمدانهم الحقيقد  :خدِٱتم اقمطا و   -د 

ومدا مدن أحدد يشدك أن هدؤالء ال يطيعدوا . لتبارا  كثيرة عن نبوا  ومعجدنا  الشدفاء حددثت مدن لاللهدمإلهم 

 .وعايا الرب بصورة مستمرة للف شهرة لدمتهم

ستصب  هذه الكلما  من أكثر الكلمدا  المخيفدة والصدادمة التد  سيسدمعها هدؤالء الدذين يركدنون  :اذلااامينل -ه 

 .لى النضوج ف  حياة حقيقية بطاعة المسي على لدمتهم وليس ع

كل من يعي  فى حياة النجاسة، والكذب، وعددم   المجرمين ولكن سعن  ثم هنا ليست سعنفاعل  اإل : ٱيلوماالثِ -و 

 الخ.. األمانة 
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ِْممأمْم" ُٱممبٱْسووَُ ُِممتٱْولٱُمووا ممْبظِووٱبنمن  ٱممأٱ ُٱممالٱ وواتٱمم ٱينثُووا َُ لٱ ممْهللن؟مِٱ وولُّاامالٱ مم:تٱقن ممُووٱووٱ،بممالٱ الٱ ،ُمم ٱ اٱوودٱ ُ مميٱ ممأٱْ ثٱووٱ الٱ ُٱمم ٱ وووُا ْن مم ٱٱ الٱ م ٱ

ُٱم تْبُاوُا ممِٱ الٱ ُوام ٱ ٱجن ممُذُياَّ نمُِقٱ الٱ ُٱمم ٱ ٱَّنلُا ممْٱ الٱ ُٱمم ٱ ممطٱِمٱُيا الٱ ُٱمم ٱ َِل ُي  ممْن الٱ ُٱمم ٱ ا ُِ َِٱ ممشٱ الٱ ُٱمم ٱ ٱطن ُا ُٱممخٱ َُاتٱمم ٱينثُا لٱ مِٱ

 (33-2 :1 كو3)م."ْهللنم

 ،33 ،1: 71 ،77 ،31 :7 مت) سي خدعونهذا سحذير أن كثيرين من الذين يجاهروا بإيمانهم بالمسي   :يُ ي   -ز 
 .الواسع الطريق سيسلكون كثيرين أن على يسوع الرب ركن لقد (.37

ُٱم" ُن ُي  ُٱمميٱ بنكٱمم نومبنومْٱ ٱوُابُا نم ٱٱم:ْْب ٱْامنممذٱ لُّ لُّمم ٱٱمَّٱ كٱممأٱبٱْ سٱمم!َّٱ من ْْ كٱممتٱنٱاِتْوٱٱنمبنٱ من ْْ بنٱ ْجنٱٱم ٱ نمأٱْخيٱ كٱممشٱ ٱٱطن  ٱ من ْْ بنٱ م ٱ

نٱْونٱٱ ، مملُِاات ممصٱ ُن يٱ  (77: 7 مت) ."يٱ

و ٱمماُْدُخلُواا" ٱوِووُِممْبِقو ِلأننمْْباٱووٱلنممِن وابممهن ْن ا ُبممْْباٱووٱلُمم ٱ و ِْ َّٱ دِل مْبِوو ن مْبذِين وأُمم ٱ َٱ نمِنبٱوولم ُو ون ُٱممْْباٱو،ٱ ُن ووُي  يٱ ُِمم ٱ مْبِوو ن  ٱممُلو

ُٱم ْنُِمم ٱْدُخلُا  (31 :7 مت)م."ِن

ُِم" ُن ين  ٱمم ٱإن ُٱمميٱ ومْٱ ٱتْتُا من ْْ سن حُممُلاٱممأٱوٱٱم:لٱٱئنلن  ٱممبنٱ ُٱمم!ْْبمٱ لُّا ُن ين  ٱمم ٱ ُقن ُن ين  ٱمم... يٱ َٱ اِ ُمْْب َٱ ِٱ متٱْاُيُدم ِن ْث ،نمْْْلن ُْيٱ َٱ بن م." ٱ

 (37-1: 71مت )

IV-  (77-71: 7 مت)الرب  حكيمًا وعظيمًا يف عيينكن 
فقددد فددر  يسددوع بددين (. 77-71: 7مددت )الطاعددة سددلوب حيدداة هدفدد  إأنهددى الددرب يسددوع موعظتدد  بالدددعوة إلددى  -أ 

داهل بنى بيتد  علدى  لرعلى الصخر، واآل( حياس )بنى بيت  أحدهم عاقل . نوعين من المؤمنين ف  مثل البنائين

 . الرمل

هدو كدان يدتكلم عدن مجمدوعتين مدن الدذين . غيدر المسديحينسوع ف  هدذا المثدل بدين المسديحين وفر  الرب يلم ي   -ب 

يركدن المسدي  علدى أند  ال يوددد . سمعوا سعاليم ، قرأوا الكلمة، ذهبوا إلى الكنيسة، وكانوا مشاركين ف  الخدمة

 .ما يستبدل السع  الحقيقى لحياة الطاعة المستمرة للرب يسوع

" البيدت سدقط(. "77-71:  7)المسدي  لقد عَّرف الرب يسدوع اإلنسدان الجاهدل بالدذي ال يطيدع وعدايا  :اب ٱل  -ج 

 .هذا سحذيرهام دداً ال يجب سجاهل  ف  حياة المؤمنين. فالجاهل يبدأ ف  االبتعاد سدريجياً عن إيمان  بالرب يسوع

و" ِْ لٱولمْبِي نمبٱنٱولمبٱْ َٱوُِميٱ ٱلنو   مجٱ ُجو   واُِِمبنيٱ وُ مبناٱوٱنم ُشٱ م ٱْومٱ الٱ هنم ٱ ابنوملٱ ن ُامأٱْلاٱ ْ م ٱْسمٱ ِٱ م ُي ُّ م  ٱ لٱم ن َٱ ذٱوُينمنٱو تنممْْبمٱ وٱ ٱ جٱ م ٱ

لٱاِتنممْْهٱْواٱٱَُّن تْممْبيِل ٱٱُحنم ٱ ِٱ دٱ صٱ بنكٱمم ٱ وٱطٱنمْْباٱْ تٱممذٱ ُٱمم ٱسٱ ٱ يٱ ٱمُْوُاطُُِمم ٱ ظن م   (77-71: 7  مت)م."يٱ

لديهم قدوة فد  لددمتهم ( 73: 7مت ) الرب سمإب والدعوة إيمانهم إعالن ف  مسينمتح يكونون الجهالء من كثير -د 

 .(71،  73:  7مت ) شخصياً ف  طاعة المسي  ف  حياسهمولكنهم لم يأسسوا ساريخاً ( 77: 7مت )

 يعطينددا هددذا .المحبددة هددذه حقيقددة علددى دلدديالً  وسكددون والعواعددف الريدداح بعددض للمسددي  محبتنددا سختبددر :ابي ووٱح -ه 

  .اآلسى النمان قبل للرب محبتنا ف  وعيب نقص كل إلعالح الفرعة

 علدى الموعظدة فد  يسدوع علمد  مدا طاعة هو الرب عين  ف  (حكيماً ) عاقالً  لتصب  الصحيحة الطريقة :ابوٱل  -و 

 (71-71 :7 مت) .الجبل
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 مدت) "بهدا التعلديم"و "بالوعدية العمدل" مدن كل اهمية الجبل على الموعظة بداية ف  المسي  وض  لقد :يظ مٱ م -ز 

 أمدام حققد  ومدا الخارد  شكل  إلى النظر بدون ،الرب عين  ف  عظيماً  يكون أن شخص كل ىدع فقد (.32 :1

  .يسوع الرب لوعايا الحقيقية والطاعة المحبة قوة على يعتمد هذا كل .الخدمة حجم أو النا 

اتنم ٱم" ٱ ٱ َُاتنمْبِسمٱ لٱ ِٱ م نوم لمأٱْصغٱيٱ ام ُْديٱ َٱ ٱ ملٱ مْبنِٱسٱ ِٱ لِ يٱ ىم ٱ ْغيٱ ٱ ٱٱمْبصُّ صٱ هنمْْباٱ دٱىملٱ ن ِْ مِن ْ موٱوٱضٱ م ٱمٱ و ٱ من وْ ميٱ ِٱ وٱم ِِ أٱ

ظنم لميٱ ام ُْديٱ نم ٱاٱ ٱ ِٱ لِ يٱ اتنم ٱ ٱ ٱ َُاتنمْبِسمٱ لٱ ِٱ ٱم نوم  ( 32:  1 مت)م." م 

فيجب أن يكون التركين على أن نصب  عظماء ف  عينى الدرب بددالً مدن . أعلن المسي  عن مفهوم دديد للعظمة -ح 

لدرين أال نقلدل وحذر المسدي  عندد سعلديم اآل. اآلسىهذه العظمة ستظهر بكامل عورسها ف  النمان . عينى النا 

 .ف  ملكو  السموا  عداراً أو نخفف من وعايا المسي  فنصب  

هدذا . هدذا هدو أكثدر أسدلوب نداد  للحيداة –" عظيمدة وحكيمدة فد  عينيد "الرب يسوع أن نحيدا بطريقدة شجعنا ي   -ط 

دتماعيدة، الحالدة تعلديم، سدأثير الخدمدة، المكاندة اإلتاح لكل النا  بدض النظدر عدن الموهبدة، مسدتوى الالنجاح م  

م.االقتصادية، أو بروف الحياة


