
 

  تَلْمـذَة
  }٢٤ِحفْظ  – ٩٦الحلقة {

  التَّواضع
____________________________________________________________  

  
   ناكةُهسخَم يهة أال وسيحية المفي الشخصي ةهِمم بالمسيحتَّال، أوالً: أشياء هثانيـاً . شَب ،
 ةالحفْـظ السـابق  دروس وقد تَحدثنا في . ، التواضعخامساً. اناإليم، رابعاً. المحبة ثالثاً. الطَّهارة

  . ، واإليمان، والمحبةوالطَّهارة ،عنِ التشبه بالمسيح
  

التي ينبغي علينا أن نُنَميها فـي  الخامسة ، فسوف نَتحدثُ عنِ الصفَة هذا الدرسأما في   
 ٤و  ٣اآليتـين  على حفْظ  معاً نَتدربسوف و ."التَّواضع" :أال وهي كتالميذ للمسيح شخصياتنا

 نالثانياألصحاحِ م نِل  ميرسالة بولُس الرسول إلى أهًئا  " :هاتـان اآليتـان   تقول. فيلبالَ شَـي

الَ تَنْظُروا كُلُّ واِحد . هِمبِتَحزبٍ َأو بِعجبٍ، بْل بِتَواضعٍ، حاِسبِين بعضكُم الْبعض َأفْضَل ِمن َأنْفُِس

  ".ِإلَى ما هو ِلنَفِْسِه، بْل كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو آلخَرِين َأيضا
  

فنحن . الذي وردتا فيه ياقسالفي  امه، تعال بنا نقرأتيناآلي اتينِهلَكن قَبل أن نبدأ بحفْظ   
من رسالة بولُس الرسول إلى أهِل  لثانيا األصحاح من ٢١-١٩، واآليات ٨-١نقرُأ في اآليات 

  : فيلبي
  

ِإن كَانَتْ شَرِكَةٌ . ِإن كَانَتْ تَسِليةٌ ما ِللْمحبِة. فَِإن كَان وعظٌ ما ِفي الْمِسيحِ"

وا ِفكْرا ِإن كَانَتْ َأحشَاء ورْأفَةٌ، فَتَمموا فَرِحي حتَّى تَفْتَِكر. ما ِفي الروحِ

الَ شَيًئا بِتَحزبٍ  واِحدا ولَكُم محبةٌ واِحدةٌ بِنَفْسٍ واِحدة، مفْتَِكرِين شَيًئا واِحدا،

َأنْفُِسهِم َل ِمنَأفْض ضعالْب كُمضعب اِسبِينعٍ، حاضْل بِتَوبٍ، بجبِع الَ . َأو

ِإلَى م اِحدوا كُلُّ واتَنْظُرضَأي آلخَرِين وا هِإلَى م اِحدْل كُلُّ وِلنَفِْسِه، ب وا ه .

الَِّذي ِإذْ كَان ِفي صورِة : فَلْيكُن ِفيكُم هذَا الِْفكْر الَِّذي ِفي الْمِسيحِ يسوع َأيضا

ِ ِهللا فْسه، آِخذًا صورةَ لِكنَّه َأخْلَى نَ .اِهللا، لَم يحِسب خُلْسةً َأن يكُون معاِدالً

وِإذْ وجِد ِفي الْهيَئِة كَِإنْسانٍ، وضع نَفْسه . عبد، صاِئرا ِفي ِشبِه النَّاسِ



 

علَى َأنِّي َأرجو ِفي الرب يسوع َأن ... . وَأطَاع حتَّى الْموتَ موتَ الصِليبِ

َألن . وس ِلكَي تَِطيب نَفِْسي ِإذَا عرفْتُ َأحوالَكُمُأرِسَل ِإلَيكُم سرِيعا ِتيموثَا

لَيس ِلي َأحد آخَر نَِظير نَفِْسي يهتَم بَِأحواِلكُم بِِإخْالَصٍ، ِإِذ الْجِميع يطْلُبون ما 

  ". هو َألنْفُِسهِم الَ ما هو ِليسوع الْمِسيحِ

  
كلمةُ اِهللا عنِ  اتُعلِّمنا إياهمهِمة ونَتعلَّم أربعةَ مبادَئ هذه اآليات ل في نتأمتَعاَل بنا واآلن،   
  :التواضع

  
واضع هو عكْس التَّ: اآلتي الذي تُعلِّمنا إياه كلمةُ اِهللا عنِ التواضعِ هو المبدُأ األوُل  

. غير الشَّريفوالتنافُسِ الخصامِ التحزب هو روح لَكن ما المقْصود بالتَحزب؟ . التحزبِ والعجب
حوَل ) ٢٤: ٢٢لوقا إنجيل في (ويمكننا أن نَرى هذا الروح عند التالميذ عندما أخذوا يتجادلون 

البن ظْهر من خالل الدوافع األنانية مثلما فَعَل ايكما أن روح التحزبِ . من هو األعظَم بينهم
والتحزب يظْهر أيضاً من . حين طَلَب نَصيبه من الميراث) ١٢: ١٥في إنجيل لوقا (الضالُّ 

خالل سعي المرء إلى المكانة الرفيعة والسلْطَة مثلما فعل هيرودس حين قَبَِل ما يقوله الناس عنه 
أن بعض الخُدام راحوا ينادون باإلنجيل بغَيرِ  ١٧: ١ونقرُأ في رسالة فيلبي . بأنه يشبه اآللهة

لذلك، فقد حذَّر . موحِ األنانيإخالصٍ ألنهم كانوا يفعلون ذلك بروح التحزبِ والتنافُسِ والطُّ
مثَْل  ِإن الَّذين يفْعلُون: "٢٠: ٥الرسول بولُس من روحِ التحزبِ والشِّقاق قائالً في رسالة غالطية 

 هلَكُوتَ اِهللا) األمور(هذم رِثُونالَ ي."  
  

العجب هو ". الَ شَيًئا بِتَحزبٍ َأو بِعجبٍ" :؟ فالرسوُل بولُس يقوُل"العجب"ما هو معنى   
فالبعض يفتخرون بأجسادهم، أو بقوتهم، أو . أو التقدير المبالغ فيه للذات" االفْتخار الباطل"

ونتيجة لذلك، . ئهم، أو بمهارتهم في مجاٍل معينٍ، أو بثروتهم وممتلكاتهم، أو بنَمط معيشتهمبذكا
العجبِ هو ساس وبالتالي، فإن أ. فإنهم ينظرون إلى اآلخرين بتَعاٍل ويعتبرونهم أدنى منهم شأناً

  . الكبرياء
  

   في ضوء ذلك، فإنعاالفتخار الب التواض كْسنظر إلى . اطلهو عتواضع يفالشخص الم
واقعية، وال يبالغ في ما يمكنه القيام به، وال يفتخر بقوته، وال يخفي ضعفه، وال  نفسه نَظرةً



 

 نقَلُِّل محاول الهيمنة على اآلخرين، وال يمتلكاته وإنجازاته، وال يتباهى بمكانته وأهميته، وال بمي
  .ين أفضل منهشأنهم؛ بل إنه يعتبر اآلخر

  
ومن المؤسف حقَّاً أن نَرى غير المؤمنين يفَسرون هذا التواضع عنْد المؤمنين بأنه شَكٌْل   

يتحول " الخُضوع بدافع الخوف"فإن  ،لَكن عندما يغَير اُهللا قَلْب إنسانٍ. من أشكال الخوف والجبن
  . ة التواضعوهذه هي قم". خُضوعٍ بدافع المحبة"إلى 

  
واضع يعني أن نَحِسب التَّ: اآلتي هوالذي تُعلِّمنا إياه كلمةُ اِهللا عنِ التواضعِ  المبدُأ الثاني  

وهذا ال يعني أنه . ويجب أن ينْبع ذلك من تَقديرك لآلخرين تَقديراً حقيقياً. اآلخَرين أفضل ِمنَّا
ي عتبر كُلَّ شخصٍ آخر أفضل منه، أو أحكم منه، أو أكثر مهارةً ينبغي على المؤمن المسيحي أن

بل المقصود هنا هو أن نَحسب اآلخرين أفضل منا في بعض جوانب شخصياتهم . منه
كما أننا نَعلَم أن اهللا . فنحن نَعلَم أن لكُلٍّ شخصٍ منَّا قُدراته، وإمكاناته، وخبراته. وإنجازاتهم

مواهب روحية خاصة تُمكِّنُهم من القيام ببعض المهام والخَدمات بصورة أفضل  أعطى المؤمنين
وبالتالي، فإن . والشخص المتواضع هو شخص يقَدر هذه القُدرات عند اآلخرين. من غيرهم

لُس قُدوة ولنا في الرسوِل بو. التواضع يؤدي إلى االحترام والتقدير المتبادلَين بين المؤمنين
فعلى سبيل المثال، فإنه يقول في رسالته . فقد كان يتحدثُ عنِ اآلخرين باحترامٍ وتقدير. حسنة

َألن لَيس ِلي َأحد آخَر نَظير نَفْسي يهتَم بَِأحواِلكُم : "عن تيموثاوس ٢٠: ٢إلى أهل فيلبي 
َألنَّه من َأجِل عمِل : "٣٠: ٢في رسالته إلى أهل فيلبي كما يقول عن أبفْروديتُس  ".بِِإخْالَصٍ

  ".الْمسيحِ قَارب الْموتَ، مخَاطرا بِنَفْسه، ِلكَي يجبر نُقْصان خدمتكُم ِلي
  

   أن تطلَّبنَّا يأفضل م اآلخرين اعتبار أن لَمنَع إلى أنفسنا نَظرةً صويجب أن حيحةًنَنْظُر .
فكُلَّما نَما المؤمن في إيمانه، زادت قُدرته على رؤية دوافعه الداخلية وجوانب ضعفه في نور 

اللّهم : "١٣: ١٨فعلى سبيل المثال، لقد صلَّى العشَّار قائالً في إنجيل لوقا . اإلرشاد اإللهي
: ٧ن نفسه في رسالته إلى أهل رومية كما أن الرسول بولُس يقول ع". ارحمني، َأنَا الْخَاطَئ

٢٤" :يالشَّق اني َأنَا اِإلنْسحيذُ! ونْقي ن؟متوهذَا الْم دسج ني مه  "نعه زاد تواضومع زيادة نُمو
ويقول في ". َألنِّي َأصغَر الرسِل" ٩: ١٥فهو يقول في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس . أيضاً

ِلي َأنَا َأصغَر جميعِ الْقديسين، ُأعطيتْ هذه النِّعمةُ، َأن ُأبشِّر بين " ٨: ٣إلى أهل أفسس رسالته 
قال عن نفسه في رسالته األولى إلى  وقبل استشهاده بسنة". اُألممِ بِغنَى الْمسيحِ الَّذي الَ يستَقْصى



 

َأن الْمسيح يسوع جاء ِإلَى الْعالَمِ : لْكَلمةُ ومستَحقَّةٌ كُلَّ قُبولصادقَةٌ هي ا" ١٥: ١تيموثاوس 
  ". ِليخَلِّص الْخُطَاةَ الَّذين َأولُهم َأنَا

  
   رقَدرى نفسه بأنه خاطٌئ أمام اهللا، كان يي لَّم أنل العظيم الذي تَعجهذا الر وهكذا، فإن
معقَّاً نموعهحه عليها حتى في وسط ضيقاته ودشكُرة ويخَلِّصالمؤمن . ة اهللا الم وفي حين أن

اآلخرين بسبب ض ريععترف بضعفاته، فإنه ال يتواضع يالمعتَقدير اآلخَرين . مهِف وبالتالي، فإن
الرسوُل بولُس حين أوصانا الذي قَصده يعكسان المعنى إلى الذات بتواضعٍ تَقديراً حقيقياً والنظر 

  . أن نَحسب اآلخرين أفضَل منَّا
  

التَّواضع يعني أيضاً : اآلتي الذي تُعلِّمنا إياه كلمةُ اِهللا عنِ التواضعِ هو المبدُأ الثالثُ  

ى ما هو الَ تَنْظُروا كُلُّ واِحد ِإلَ: "وهذا هو ما قَصده الرسوُل بولُس بقوله. مساعدة اآلخرين

مهتَماً الَ ": ، أو كما تَقوُل الترجمةُ التفسيريةُ"ِلنَفِْسِه، بْل كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو آلخَرِين َأيضا

  . "بِمصلَحِتِه الْخَاصِة بْل بِمصاِلحِ اآلخَرِين َأيضاً
  

قبل كل شيء، " بمصالح اآلخرين؟ كَيفَ يمكننا أن نَهتَم: "وهنا، ربما يتساءُل البعض  
كما أن اهتماماتهم قد . يجب عليك أن تَعرف أن مصالح اآلخرين قد تَختلف عن مصالحك أنت

لَكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون مصالح اآلخرين متوافقة مع مصالح . تَختلف عنِ اهتماماتك
هي تلك المتعلِّقة بخالصهم، ونُموهم في الحقيقية اآلخرين  لهذا، فإن مصالح. الرب يسوع المسيح

بعبارة ُأخرى، فإن مصالح اآلخرين هي كل األشياء التي تساعدهم . اإليمان، وتَقديسهم، وإثمارهم
  . في أن يكونوا أفْضَل ما يمكن هللا ولملكوته

  
ن نقرُأ في الرسالة إلى أهل فنح. وبالطبع، فإن مصالح اآلخرين تَعني فعل الخير لهم  
فعلى  ".فَِإذًا حسبما لَنَا فُرصةٌ فَلْنَعمِل الْخَير ِللْجميعِ، والَ سيما َألهِل اِإليمانِ" ١٠: ٦غالطية 

 نعانون مما حين ييتُساعد البعض في أداء أعمالهم أو واجباتهم وال س مكنك أنسبيل المثال، ي
  . وهكذا، فالتواضع يظْهر من خالل محبتنا لقَريبِنا كأنْفُسنا. حين يقَعون في المتاعبالمرض أو 

  
  ابععِ هو المبدُأ الرنِ التواضكلمةُ اِهللا ع نا إياهلِّمخالل : اآلتي الذي تُع ِمن رظْهي عالتواض

فَلْيكُن ِفيكُم هذَا ": ٥: ٢فيلبي الة إلى أهل الرسفنحن نقرُأ في . تَضحيتنا بذواتنا كما فعل المسيح



 

وهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نَتشبه بالمسيح في روحه . "الِْفكْر الَِّذي ِفي الْمِسيحِ يسوع َأيضا
المجد  قد أخْلى نَفْسه من نفسه فإن كان المسيح. ي كان يخْدم به، وفي مواقفه، وفي تواضعهذال

أن نَتنازَل عن كُلِّ افتخارٍ  –نَحن أيضاً  –الذي كان له لكي يأتي ويموتَ عنَّا، أفال يجدر بنا 
، وأن نَتخلَّى طَواعيةً عن حقوقنا من أجل الخدمة في ملَكوت اهللا؟ كذلك، أال يجدر بنا أن باطٍل

  . سبيِل إغناء اآلخَرين روحياً نَتخلَّى عن غنى هذا العالم في
  

والتواضع يجعلُنا نَتنازُل عن . ، فالتواضع يجعلُنا نَخْتَلطُ بالفقراء والمساكينِ والجياعِأجل  
والتواضع يجعلُنا نَخْدم في . حبنا لالستقاللية في سبيِل العمِل مع اآلخرين على نَشْر ملكوت اهللا

فألن يسوع وضع نَفْسه . االت التي يرفُض اآلخَرين أن يخْدموا فيها ألنهم يعتَبِرونها مهينَةًالمج
أن نُبدي استعدادنا  –كمؤمنين مسيحيٍين  –موت الصليب، فيجب علينا .. وأطاع حتى الموت 

ع في سللتواضيسوع المسلوكنا وح الرب دجما . يحياتنا لما فيه م بسطرس وحنقرُأ في رسالة ب
  ."اَهللا يقَاوِم الْمستَكْبِرِين، وَأما الْمتَواِضعون فَيعِطيهِم ِنعمةً" ، فإن٥: ٥ األولى

  
ـ وكَما . ا الدرسلهذ تينالمخَصص تينالكتابياآليتَين  إلى ِحفِْظنأتي     دروسا فـي  ذَكَرن

  :أال وِهي تَقوم على أربعِ خُطْواتللِحفِْظ  ع هنا طَريقَةًتْبنَسوفَ ، الِحفِْظ السابِقَِة

  
فَفَهم اآليـات   .اهحفْظتبدَأ بِجيداً قَبَل أن  اوافْهمهالكتابية ) أوِ اآليات(اآلية في  تأمْل: أوالً  

مـن األصـحاح    ٤و  ٣ تيناآليحين تأملنا في  وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل .سيعينُك على حفْظها
  .فيلبيمن رسالة الرسول بولُس إلى أهل الثاني 

  
اكتب موضوع : بالطريقة التاليةصغيرة الكتابيةَ على بِطاقَة ) أوِ اآليات(اآليةَ  اكْتُب: ثانياً  

بعد ذَِلـك،  "). التَّواضع: "الحفْظ لهذا اليومِ هوآية موضوع و(من البِطاقَة اآلية في الجزء األعلى 
: ٢ فيلبيسالة إلى أهل رال: شاهدنا الكتابي اليوم هوو(التي ستَحفَظُها لآلية الشَّاهد الكتابي اكْتُب 

  . مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِالكتابي  أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهدو. ثُم اكتب اآليةَ كاملةً). ٤و  ٣
  

 الكتـابي  ، ثُم المقطعالكتابيد مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه) أوِ اآليات( ةَاآلي احفظ: ثالثاً  
  .وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية. جزءاً تلو اآلخر

  



 

أسـابيع،   خمسـة  لمـدة  يومٍ لَّكُ الكتابية الجديدةَ) أوِ اآليات(اآليةَ  راجِع: وأخيراً رابعاً  
ظْتَها سابقاً  وراجع اآلياتفةًالتي حلَّعلى األقل كُ واحدةً مر أسابيع ثالثة.  

  
   ،ةَعنبدأ لواآلنملي  إلى أن فْظتَتالح نم تمكَّنالنَّظَرِ إلى الكتـابِ  يتين هاتين اآل رديد دون

ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَهاالم . تُعيد أن جوسما أر اآلنأقولُه:  
  

  التَّواضع
  ٤و  ٣: ٢فيلبي رسالة 

  الَ شَيًئا بِتَحزبٍ َأو بِعجبٍ، بْل بِتَواضعٍ، 
  

  :نُعيد مرةً ُأخرى

  التَّواضع
  ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي 

  الَ شَيًئا بِتَحزبٍ َأو بِعجبٍ، بْل بِتَواضعٍ، 
  

  :اً آخَرمقْطَعثُم نُضيف 

  التَّواضع
  ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي 

َأنْفُِسهِم َل ِمنَأفْض ضعالْب كُمضعب اِسبِينعٍ، حاضْل بِتَوبٍ، بجبِع بٍ َأوزًئا بِتَحالَ شَي.   
  

رةً ُأخرىنُعيد م:  

  التَّواضع
  ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي 

َأنْفُِسهِم َل ِمنَأفْض ضعالْب كُمضعب اِسبِينعٍ، حاضْل بِتَوبٍ، بجبِع بٍ َأوزًئا بِتَحالَ شَي.   
  

  :ثُم نُضيفُ مقْطَعاً آخَر

  التَّواضع
  ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي 



 

بٍ َأوزًئا بِتَحالَ شَي َأنْفُِسهِم َل ِمنَأفْض ضعالْب كُمضعب اِسبِينعٍ، حاضْل بِتَوبٍ، بجوا   .بِعالَ تَنْظُـر

  كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو ِلنَفِْسِه، 
  

  :نُعيد مرةً ُأخرى

  التَّواضع
  ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي 

اضْل بِتَوبٍ، بجبِع بٍ َأوزًئا بِتَحالَ شَيَأنْفُِسهِم َل ِمنَأفْض ضعالْب كُمضعب اِسبِينوا   .عٍ، حالَ تَنْظُـر

  كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو ِلنَفِْسِه، 
  

األخير قْطَعنُضيفُ الم ثُم:  

  التَّواضع
  ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي 

"اِسبِينعٍ، حاضْل بِتَوبٍ، بجبِع بٍ َأوزًئا بِتَحالَ شَي َأنْفُِسهِم َل ِمنَأفْض ضعالْب كُمضعوا   .بالَ تَنْظُـر

  ".كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو ِلنَفِْسِه، بْل كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو آلخَرِين َأيضا
  

  : نُعيد مرةً ُأخرى مع إضافة الشَّاِهِد الِكتابي في النهايِة

  التَّواضع
  ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي 

"َأنْفُِسهِم َل ِمنَأفْض ضعالْب كُمضعب اِسبِينعٍ، حاضْل بِتَوبٍ، بجبِع بٍ َأوزًئا بِتَحوا   .الَ شَيالَ تَنْظُـر

  ".كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو ِلنَفِْسِه، بْل كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو آلخَرِين َأيضا
  ٤ و ٣: ٢رسالة فيلبي 

  
  : السابقة لدروسفي اآخر خَمسِ آيات حفظْناها ِلنُراجِع معاً    

  
هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضـا  : "٧-٦: ٩كورنثوس  ٢، التلميذُ يعطي، أوالً  

دصحا يضكَاِت َأيركَاِت فَبِالْبربِالْب عرزي نمو ،دصحنٍ كُ. يزح نع سنْوِي بِقَلْبِِه، لَيا يكَم اِحدلُّ و

  .٧-٦: ٩كورنثوس  ٢ ".َألن الْمعِطي الْمسرور يِحبه اُهللا. َأوِ اضِطرارٍ
  



 

ونَحن جِميعا نَاِظرِين مجد الرب ": ١٨: ٣رسالة كورنثوس الثانية : التشبه بالمسيح، ثانياً  

م هجبِو بالر ا ِمنكَم ،دجِإلَى م دجم ا، ِمنِنهيِة عورالص ِإلَى ِتلْك رنَتَغَي ،آةا في ِمركَم ،كْشُوف

  .١٨: ٣رسالة كورنثوس الثانية . "الروحِ
  

َألن هـِذِه ِهـي   " :٣: ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي : الطَّهارة، ثالثاً  

ادةُ اِهللاِإر :تُكُماسنَا. قَدنِ الزوا عتَِنعتَم ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي . "َأن :
٣.  
  

تُِحب الرب ِإلهك ِمن كُلِّ قَلْبِك، وِمن كُـلِّ  ": ٣١و  ٣٠: ١٢إنجيل مرقُس . المحبة، رابعاً  

تُِحـب  : وثَاِنيةٌ ِمثْلُهـا ِهـي   .هِذِه ِهي الْوِصيةُ اُألولَى. لِّ قُدرِتكنَفِْسك، وِمن كُلِّ ِفكْرِك، وِمن كُ

كَنَفِْسك كنِ. قَرِيباتَيه ِمن ظَمى َأعةٌ ُأخْرِصيو سقُس ". لَير٣١و  ٣٠: ١٢إنجيل م.  
  

رتَاب ِفي وعِد اِهللا، بـْل  والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ا": ٢١و  ٢٠: ٤رسالة رومية . اإليمان، خامساً  

رسالة روميـة  . "وتَيقَّن َأن ما وعد بِِه هو قَاِدر َأن يفْعلَه َأيضا .تَقَوى بِاِإليمانِ معِطيا مجداِ ِهللا
  .٢١و  ٢٠: ٤
  

 ٣: ٢ فيلبيرسالة . التَّواضع: درسنا هذاأخيراً، لنُراجِع اآليتين اللَّتين حفظْناهما معاً في   
الَ  .الَ شَيًئا بِتَحزبٍ َأو بِعجبٍ، بْل بِتَواضعٍ، حاِسبِين بعضكُم الْبعض َأفْضَل ِمـن َأنْفُِسـهِم  ": ٤و 

 ٣: ٢ة فيلبـي  رسال ".تَنْظُروا كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو ِلنَفِْسِه، بْل كُلُّ واِحد ِإلَى ما هو آلخَرِين َأيضا
  ٤و 
  

متابعـة  أن تُواظـب علـى   منْك نَرجو كما . معنااآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد  نرجو  
ستُسـاعدك   كَلمةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد منتَالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي  دروس

  . وخدمتكة اليوميحياتك كثيراً في 
  

   جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات  ، "تلمذة"وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم .
  .آمين. وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع

 


