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  حكمة سلیمان األخیرة
  
  ١٤الفصل 
  

  ٥٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنتعلم من حكمة سلیمان أن الحیاة كلھا بدون وجود هللا باطلة: الھدف

ألَنَّ هللاَ یُْحِضُر ١٤.  َواْحفَْظ َوَصایَاهُ، ألَنَّ ھَذا ھَُو اِإلْنَساُن ُكلُّھُ اتَِّق هللاَ : فَْلنَْسَمْع ِختَاَم األَْمِر ُكلِّھِ ١٣
ا ، إِْن َكاَن َخْیًرا أَْو َشّرً ْینُونَِة، َعلَى ُكلِّ َخفِيٍّ   )١٤- ١٣:١٢الجامعة .(ُكلَّ َعَمل إِلَى الدَّ

  
. عن معضالت محیرة في الحیاةإن سفر الجامعة یتحدث إلى قلوب شعب هللا عندما یبحثون عن إجابات 
حیث یحث جیل الشباب أن یتعلم . ھذا السفر ھو عبارة عن خطبة بشر بھا سلیمان في نھایة حیاتھ للشباب

  .من تجربتھ وھو یبحث عن معنى وھدف الحیاة
رغم انھ أصبح غنیا للغایة، وكان أحكم . وأوضح سلیمان أنھ بحث عن معنى الثروة، والحكمة، والمتعة

كانت . اش قبل أي وقت مضى، واستمتع بكل متع الحیاة، إال أنھ لم یكن راضیا عن ھذه األموررجل ع
وقال للشباب أن . وقد كان الغرض الوحید المجدي في الحیاة ھو أن یتقي هللا ویحفظ وصایاه. كلھا فارغة

ون هللا والدینونة ألن في یوم من األیام سوف یواجھ. یذكروا هللا في شبابھم ویعیشوا حیاتھم بشكل جید
  .األبدیة
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  .أفضل إجابة اختر
  
 ."الواعظ" "سفر الجامعة "صحیحة أو خاطئة؟ یعني  -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ قال سلیمان أن الثروات ھي مفتاح السعادة -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ كتب سفر الجامعة في الوقت الذي كان سلیمان محبط جدا -٣
  

  . جابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اختر إ
  
 ما ھو سفر الجامعة؟ -٤
 قصیدة -أ

 أغنیة -ب
 عظة - ج 
  قصة -د
  
 أي من التالي أعطى سلیمان رضا صحیح؟   -٥
 الحكمة -أ

 المتعة -ب
 الثروة - ج
 كل ما سبق - د
  ال شيء مما سبق - ه
  
 والحكمة، والمتعة؟بماذا حث سلیمان الناس على القیام بھ بدال من محاولة إیجاد ھدف في الثروة،  -٦
 . أن یعیشوا في عزلة عن اآلخرین -أ

 . یتقوا هللا و یطیعوا أوامره أن -ب
 .أن یعیشوا حیاة متوازنة -ج
  . أن یسعوا لتحقیق السالم الداخلي من خالل التأمل – د
  
 ما االستنتاج الذي وصل إلیھ سلیمان حول الظلم في العالم؟ -٧
 . لمستقبلكل واحد سوف یجني مكافأتھ في ا -أ

 .هللا سوف یحاكم جمیع الناس ویجعل األمور في نصابھا الصحیح في نھایة المطاف -ب
 . الحیاة غیر عادلة، ولیس ھناك شيء یمكننا القیام بھ حیال ذلك -ج
  . الظلم ھو مجرد وھم -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(ما المواقف والمواضیع التي یمكن أن نجدھا في سفر الجامعة؟  -٨
 شك -أ

 إیمان -ب
 حكمة -ج
 یأس -د
 عبث- ه
 األمل -و
 تعبیر ساخر -ز
 تعلیمات - ح
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 كیف یتحد الزوج والزوجة في الزواج؟ -٩
 عقلیا -أ

 روحیا -ب
 جسدیا - ج
  كل ما سبق -د
  

 متى یفكر الناس باألكثر في الحیاة األبدیة؟  - ١٠
 في مرحلة الطفولة -.أ

 عند الزواج -ب
 في جنازة -ج
  في حفلة - د
  

 ما ھو المھم أن نتذكره عند العمل مع الشباب؟  - ١١
 . الثمر یأتي في وقت الحق -أ

 . لن یتذكروا ما یتعلمونھ -ب
 .إنھم یتعلمون بشكل أفضل عندما یتم معاقبتھم بشدة -ج
  .إذا كانوا متمردین في شبابھم، فأنھم سیكونون دائما متمردین . د
  

 مان على القیام بھ في شبابنا؟في نھایة سفر الجامعة، على ماذا یحثنا سلی - ١٢
 . المتعة بكل وسعنا -أ

 . االدخار للمستقبل - ب
 .ذكر هللا -ج
  . نكون مخلصین لمعتقدات آبائنا وأجدادنا -د
  

كیف تتصل با عندما تكون محبط أو عندما یكون لدیك شكوك؟ ھل أنت تقترب إلیھ أم تبتعد عنھ؟ 
 لماذا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

نھ یعطي معنى للحیاة، و اسألھ أن یساعدك على أشكره أل .تحدث بصراحة مع هللا عن مشاعرك
 .العیش للھدف األبدي و بفرح ولیس في سعي أحمق للمتعة
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لماذا قرر سلیمان أن الثروات لیست ھي غرض و معنى الحیاة؟   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا قرر سلیمان أن المعرفة والحكمة لیست ھي معنى وھدف الحیاة؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا قرر ھو أن المتعة لیست غرض ومعنى الحیاة؟   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یظن بعض العلماء أن ھذا السفر كتبھ كاتبان مختلفان؟ لماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 لماذا سلیمان یقول لنا في األصحاح السابع أنھ من األفضل أن نذھب إلى جنازة بدال من الطرف؟ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا یقول سلیمان ھذه الخطبة للشبان في نھایة حیاتھ؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا یعني سلیمان باستنتاجھ بأن حل المسألة برمتھا ھو بتقوى هللا وحفظ وصایاه؟ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إلى العمقالذھاب 


