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إى أدب الحمهح ، وهى أحد أيىاع المذاةاخ الهىجىدج فٍ المذاب الهقدص ، لاى نىجىداً 

وةصىرج طتٌػٌح فٍ أسنًح الػهد القدًو . وهى ًذمىى إنا نٌ دىجٌهاخ للحٌاج الًاضجح 

       ) لها هى الحال فٍ الأنثال ( أو ًذػلق ةذػقٌداخ وحٌزج الىجىد التشري .                    

 ويجد أى ضفز الجانػح وضفز أًىب ًًذهٌاى إلى هذا الًىع الأخٌز نٌ المذاةح .

اى نٌ الهذفق غلٌه ةصىرج غانح أى ضلٌهاى الحمٌو لو ًمذث لل الطفز ةل لاى هًاك 

غدد نٌ المذاب صارخ أقىالهو التدًهٌح أو الحمٌهح نجذهػح نًػا فٍ صىرج الطفز 

ذخدم الطفز نجهىغح نٌ الأدواخ الشػزًح لذطاغد غلى الذي ةٌٌ أًدًًا الآى . لقد اض

 الحفظ نثل الذشتٌهاخ أو القصص الزنشًح أو الهقارياخ . 
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لتبذأ ٌف التفكٍر ٌف األوثال بطورة ؼاوة أبذأ بتذوَي قائهة وي األوثال السارَة الٍوم .              

كٍف تطف هزه األوثال ؟ وؼلى أي شًء تستًذ ؟ هل َوجذ وكاى لله فٍها ؟                        

( . 7 - 1:  1ؼذ إلى ) أم   

وا هً أسباب دراسة األوثال وي هزا الشاهذ ؟ بل ووا هً الًقؿة التً َجب أى ٌبذأ   

 وًها ، هل هو سػً وراء كل وػرفة وبهػًى آخر وراء الحٍاة ٌفسها ؟ 

كثر وي حكهة ؼالهٍة جذَذة لكي      قذ تفكر ٌف بػغ األحٍاى أى األوثال لٍست أ

ا للحٍاة .   ورة أخرى ووغ الوقت ستجذ أى بها وًظوًرا إلٍهًّ

( ، وهً أؼذاد وػروفة جًٍذا ، حاول أى تطٍغها ٌف كلهاتك أٌت  6،  5:  3إر تقرأ ) أم   

 الشخطٍة . 

بأَة ـرق تػتهذ ؼلى فههك الشخطً ؟ ووا هو سبب هزا االؼتهاد ؟ وكٍف َهكي لهًظور 

 هللا أى َغٍر وي هزا الوؼغ ؟ 

أى الحكهة لٍست أوًرا تجًٍه بٍي َوم و لٍلة.  ( وتزكر 6،  5:  3حاول خالل الٍوم أى تحفظ ) أم 

 ظلِّ أى تػرف هللا دائها بػهٍر وتٍقظ وأى تػرف إرادته ٌف كل قرار و ووقف . 

 : الحكهة كشخض

كاى ًَظر إلى الحكهة ٌف وػظن أسفار الػهذ القذَن ؼلى أٌها إحذى ظفات هللا وثل ؼذله و 

( .                                        31 - 22:  8رحهته . وكاٌت الحكهة تشٍر أحٍاًٌا إلى االبي كها ٌف ) أم 

ٌٍ َهٍل إلى تجًب األفكار الجاوذة ؼي ـر  َق تجهٍل هزه األفكار وؼهوًوا كاى التفكٍر الػبرا

 بطورة شػرَة . 
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اى كلهة " الجاهل " التً َتكرر ظهورها ٌف بػغ الهواؼٍغ ٌف سفر األوثال ، لٍست وظًفا 

لشخض غبً لكًه الشخض الزي َرفغ الحكهة و التهزَب وَهػً ٌف ـرَقه . وٌف أواكي 

 ٍذ)بذوى اإلشارة إلى قذراته الزهًٍة(أخرى ٌجذ الشخض الجاهل هو الشخض الكسول و الػً

لتكوَي ظورة ؼها َػًٍه الجهل ٌف الكتاب الهقذس َهكًك أى تراجغ ٌف فهرس الكتاب   

 الهقذس الشواهذ الهوجودة ٌف األوثال و تشٍر إلى الجاهل . 

كتب ؼلى أحذ الجواٌب وارا َقال ؼي الجاهل و ؼلى الجاٌب اآلخر وي الطفحة وا َقال    ا

 ؼي الحكٍن . 

هل َتفق سلوكك دائًها وغ سلوك الحكٍن الهزكور ؟                                                                

 خز وقتك لتفكر و تتأول ٌف حٍاتك ٌف ؼوء وا قذ كتبته . 
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إى ـرَق الكسالى هو أحذ الهوؼوؼات الرئٍسٍة الواردة ٌف هزا السفر . وكها فػلت ٌف 

الذراسة السابقة َدوِّى الًقاؽ الهزكورة ؼًه ٌف كل وي األؼذاد التالٍة ، ثن راجغ اتجاهاتك 

 الشخطٍة ٌف ؼوء هزه األؼذاد . 

( كن تأخز وي وقت حتى تبذأ ٌف ؼرع الهساؼذة ٌف كًٍستك ، أو أى تساؼذ  11 - 6:  6)   

 أظذقاءك أو أسرتك ؟ ووا هً الًتائج ؟ 

 ( كن وي الهرات تبذأ ٌف ؼهل ثن ال تكلف ٌفسك أى تتهه ؟  42:  19)   

ٌٍ لحٍاتك ؟ واهً ؟ ووا هً ٌتائج هزه األوًٍات ؟  46،  45:  41)     ( هل لذَك أفكار و أوا

ٌف وكاٌها الطحٍح قبل أى َفوت وقت ( هل هًاك أوور ترغب ٌف وؼػها  32 - 33:  42)   

 رلك ؟ 
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ٌٍ و سٍساؼذٌا الًض ٌف  ا ولها وذى واسغ وي الهػا إى كلهة " ظذَق " لها تػهٍن كبٍر جذًّ

 توؼٍح الهػًى . 

كتب ولخًطا سرًَػا ؼي )    ( ثن قارى بٍي هزا الًوع وي الطذاقة  7،  5،  2:  19،  43:  12ا

 ( .  42:  18   17:  17وبٍي رلك الهزكور ٌف ) 

وا وقذار رٌبك ٌف وطادقة أو التظاهر بالطذاقة أو التظاهر بالطذاقة أو توجٍه االهتهام 

 ؾ بك ؟ لألشخاص الزَي َبذوى وههٍي أو روِي ٌفور ٌف كًٍستك أو الهجتهغ الهحٍ

 خز وقتك لتؿبق هزا ؼلى ظذاقاتك  .  وا هً دوافغ هزه الطذاقات ؟                                         

إى الػالقات وي األشٍاء التً َهكي أى تجرج  وي وقت آلخر و تحتاج إلى حهاَة وتًهٍة .   

 ( لترى أحذ الؿرق التً َهكي بها تؿوَر الطذاقة  .  17،  9:  17اٌظر إلى ) 

( وا الزي َهكًه أى َذور الطذاقة  17:  45    9:  17    48:  16ـبًقا لها هو وراد ٌف )   

 بسهولة ؟ 

ربها تكوى قذ ُجرحت بسبب فشل إحذى ظذاقاتك . إى الرب َسوع ؼلى األقل َػرف أى 

( ربها تكوى أٌت هو سبب كسر هزه الطذاقة .   53 - 27  6 - 1:  44َخوٌه أحذ أظذقائه  ) لو 

اسأل هللا أى َهًحك غفراٌاً ارا كًت آسًفا حًقا لزلك واٌظر إى كاى َهكًك أى تقوم بًوع وي 

 الهطالحة . 
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( .   16،  15:  47هًاك بػغ التػلٍقات الظرَفة ولكًها تحهل تحزًَرا  أًَػا للسوجات ٌف ) أم 

 (   31 - 13:  31ػل هزه الهقاـغ ٌف السفر بأكهله تجذه ٌف ) أحذ أف

لغة وأٌت إر تقرأ هزه األؼذاد اكتب كل خطائض هزه الهرأة الفاؼلة ، حاول أى تستخذم   

 القرى الػشرَي و تشبٍهاته . 

لٍست كل اورأة  وشتركة ٌف تجارة أو شراء وهتلكات ، ووغ رلك فإى هزه الطورة   

ً تبحث ؼًها الكثٍرات ٌف وجتهػًا الٍوم . كٍف َهكًك أى الًسائٍة ترجح ظورة الكهال الت

تستخذم ظورة الكتاب الهقذس ؼي هزه الهرأة لتساؼذ كل وي َفكر ٌف وؼغ للهرأة أقل وي 

 الرجل . 

وا هً والحظاتك ؼلى ؼالقتها بالله ؟ وزوجها و أوالدها ؟ و وارا ؼي تػاولهن وػها ؟ وهل   

 هزا سبب كهالها ؟ 

تسوجة أم ال ، كٍف تشجػك ظورة وثل هزه الهرأة ٌف السفر إرا كًت اورأة سواء كًت و  

ٌف حٍاتك الٍووٍة ؟ وإرا كًت رجالً وا هو وذى توقػاتك وي زوجتك أو الًساء بطفة ؼاوة ، 

بالرجوع إلى شخطٍة هزه الهرأة ؟ وإرا كًت وتسوًجا هل َهكًك أى تساؼذ زوجتك لتحقٍق 

 كهاٍل أؼظن ٌف حٍاتها الٍووٍة ؟ 
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واؼغ الرئٍسٍة والتً لن ٌتهكي وي تغؿٍتها ٌف هزه الذراسة لسفر هًاك الكثٍر وي اله  

األوثال خالل ٌهاَة األسبوع .   َهكًك أى تلقً ٌظرة ؼلى كلهات وثل  " لساى " و  " شفاه "    

و " حذَث " ٌف قاووس للكتاب الهقذس  لترى أَة حكهة َحهلها الكتاب تجاه هزه األوور 

 الحساسة . 

بػغ الهؤوًٍي لذَهن ؼادة أى َقرأوا أظحاًحا واحًذا ٌف هزا السفر كل َوم فٍتهوٌه ٌف   

 شهر واحذ و رلك بطورة وستذَهة ، وا رأَك ٌف رلك ؟ ابذأ وي اآلى .    

 

 

 

 

 

 

 

 


