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   عشرالفصل الثاني
  
  العظةخاتمة

  
 

  خاطب اإلنسان آكل
نه يخاطب فيه العقل والقلب واإلرادة، وهكذا ، فإعندما يتحدث اهللا إلى اإلنسان

عندما ألقى بطرس أول عظة مسيحية في يوم .  بكلمة اهللاينبغي أن يفعل آل من يعظ
  .أن يخاطب العقل والقلب واإلرادة حرص على ،الخمسين

  
  قللعب اخاِط

أشار إلى عدم احتمال ُسكر ف ؛عظة بطرس على أساس المنطق الواضحُبنيت 
ن ذلك، فما رآه الناس آان  في وضح النهار، بل على العكس م، ألن ذلك آانالتالميذ
 أن ،وأوضح بطرس في حوار منطقي. ئيل الواردة في سفر النبي يو،لكلمة اهللا إتماًما

.  المقدس شهود على ذلكوأسفار الكتابالرسل  وأن ،يسوع الناصري ُأقيم من األموات
سكبه على  عطية الروح القدس من اآلب، ثم – المقام من األموات –ل يسوع وقد َقب

انا على أن يسوع هذا هو رب  آان بره،الناس في ذلك اليومما رآه  لذا ف؛هؤالء الناس
إلى العقل واحتاج إلى  ا موجًَّهآان هذا الحوار. د به اآلباءي ُوِعالمسيح الذهو  و،الكل

  .متابعة دقيقة
  

  .لما نعظ بههكذا يجب لعظاتنا أن تخاطب عقل اإلنسان حتى يدرآوا األساس الحقيقي 
  

  خاِطب المشاعر



 118

. نخست قلوبهمو مشاعر الناسآت عظته  فقد حرَّقف بطرس عند هذا الحد؛لم يتو
آانوا . به هؤالء السامعوننفسه الذي صل، هو ه اهللا ليكون ربًّا ومسيًحافيسوع الذي رفَّع
آانت هذه النقطة هي الذروة .  عن موت المسيح، وصلب ابن اهللا ورفضهمسئولين أدبيًّا

أن  بطرس لم يخش. لجميع ُنخسوا في قلوبهمفي عظة بطرس، وآان من أثرها أن ا
 على  آان مبنيًّافتحريك مشاعرهم الجماهير، وهكذا يجب أن نفعل نحن؛مشاعر يحرك 
  .فالوعظ الذي ال يحرك المشاعر يعيبه خطأ ما. وآان حقيقيام للعقل، حق ُقدِّ
  

  خاِطب اإلرادة
في واقع األمر، لم يترك الجمع له أي خيار، فقد . لم ينته بطرس عند هذا الحد

 ما لم تتحرك إرادة اإلنسان لعمل "؟اإلخوةماذا نصنع أيها الرجال " :سألوا مباشرة
 بطرس لقد قدم . يظل عمل اهللا غير تام، به في قلبه وشعر، بما فهمه بعقله،شيء ما
 حث الناس على التوبة والمعمودية باسم الرب يسوع المسيح، فهكذا إذرسالته تطبيقا ل

  .عطية الروح القدسقبول يمكنهم التمتع بغفران خطاياهم و
لب دة، وذلك الذي يحرِّك القيقود الوعظ الذي يخاطب العقل فقط إلى العقالنية المجرَّ

 –البد للعناصر الثالثة . الفريسيَّة فقط إلى اإلرادة، والذي يخاطب ة العاطفيَّفقط إلى
 أن ُتقدَّم في عظاتك حتى تكون آتابية فعًال، وحتى يمكن – واإلرادةالعقل والمشاعر 

تطبيق الحق بحسب تفسيره، أيضا لختام العظة أهمية قصوى في تجميع آل ما قيل 
م آلمة ، فُتترَجوتنعم المشاعر بالدفء وتنشط اإلرادة للعقل، حتى يتضح الموضوع آله

 21 – 20: 20أعس خبرته في الوعظ لشيوخ أفسس في يصف بول. اهللا إلى حياة ُمعاَشة
 ومن بيت إلى بيت، وآان إعالنا لضرورة  آان ُمعَلًنا، والتعليمآان ُمِعيًنافالوعظ 

  . المسيحالرجوع إلى اهللا بالتوبة واإليمان بربنا يسوع 
ما تحويه  آل شرحن التعليم مَّ، وإظهار حقائق اإلنجيل، ويتضاإلعالنيعني لوعظ فا

ما آان لخدمته أن . ن على التجاوب بالتوبة واإليماواإلعالن هو الحث هذه الحقائق،
  . موقف إيجابي من جانب سامعيهتكتمل بدون توقع
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  سمات الخاتمة الناجحة

  :شاملة ومعبِّرة) 1
 للتعليم الموجود في الفقرة الكتابية، حتى تتكوَّن نظرة  وجود ملخصمنالبد 

البد من تجميع نقاطك .  بل على التنبير أيضا،وال يتوقف األمر على التلخيص ،شاملة
وتؤدي إلى الخاتمة التي  ،، ويالحظوا آيف تترابط مًعا حتى يتذآرها الناسمًعا

رها التكرار جزء مهم من التعليم الجيد، وبتقديمك نقاطك مرة ثانية، سيتذآ. اوضعته
 وليس  أن يكون مختصًراإال أن على هذا الملخص. سترافقهم عند خروجهمون السامعو

  . وغير ضروريإعادة لكل العظة، فذلك يكون ممالًّ
  

  :واضحة ووثيقة الصلة بالموضوع) 2
 اتلبتط فيجب أن تكون المفي حياة السامعين؛حة من تطبيقات واضالبد للحق المعلن 

 حتى ال يلتبس األمر  واضحة، معاصرة ومناسبة للسامعين؛األدبية والروحية للحق
آانت قوة الروح القدس .  وما يجب عليه اتخاذه، من حيث حالته الراهنة،على أحد منهم

 ،ة حديثه إلى ذروأنه بمجرد وصوله حتى ،واضحة في عظة بطرس في يوم الخمسين
 عبر وقد تكرر هذا المشهد مراًرا وتكراًرا،. علوا وسألوه عما يجب أن يفقاطعه الناس،

آجزء مكمل للرسالة، في مناسبات أخرى، جاء التطبيق . التاريخ في أوقات النهضات
 سوف تالحظ أن التالميذ لم يقدموا 40 – 37: 13أع& 26 – 16: 3أعفإذا قرأت 

رفض الحق، حيث أعلن بطرس بكل وا من هم أيضا حذَّر فحسب، لكناإلنجيلا مزاي
فال يحمل الحق ). 23: 3أع ("تسمع لذلك النبي ُتباد من الشعبآل نفس ال أن " :ةجرأ

  .البرآة بقبوله فقط، لكنه يحمل الخسارة برفضه أيضا
فانظروا لئال يأتي عليكم ما قيل في : "أيضا بولس وهو في أنطاآية بيسدية حذَّر قائال

  ).41، 40: 13أع......" (انظروا أيها المتهاونون، وتعجَّبوا واهلكوا: نبياءاأل
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  :قصيرة وفي حينها) 3
 األهميةمن .  ألن الخادم ال يعرف آيف ينتهي بعظته؛ ما تفقد الخاتمة رونقهاغالًبا

ثير الكامل للرسالة يرن في  حتى تترك التأ؛خاتمة قصيرة وموجزةبمكان أن تجعل ال
ثم " في الختام"البعض يقول : ينقسم الوعاظ إلى قسمين في هذا المجال. سامعينآذان ال

القسم الثاني . وينهي حديثه فعًال" أخيًرا"ول يستمر في الحديث، والبعض اآلخر الذي يق
 آأي جزء آخر في الرسالة، ، تماًما إلى عنايةهذا يعني أن الخاتمة تحتاج. هو األفضل

 وأنت تحت قيادة –نك وهذا ال يعني أ. يفية إنهاء العظةآف أآثر أن تعر تحتاج عنايةو
 على الم تجد نفسك قادًرنته بدون تغيير، لكن إذا  البد أن تلتزم بما دوَّ–الروح القدس 
يتشعب ، وإال فمن السهولة بمكان أن عبارة أخيرة مدوَّنة أمامك فلتلجأ إلى ؛إنهاء العظة

 أفضل ما تاول أن تختم بها، تجد أنها ليسحديثك، حيث آلما تصغي إلى آل جملة تح
  .تختم به العظة

  
  أسئلة للدراسة

  
 أذهانهم، وقلوبهم، خاطبآيف . 31 – 22: 17أعويين في ألثينوعظ بولس ا -1

 وآم من الوقت قضاه في آل ،التعامل معهمعه في ادتهم؟ ما الترتيب الذي اتَّبوإر
من ؟ ما هي النتائج  بباقي الجوانببالمقارنة)  اإلرادة– القلوب –األذهان (جانب 
  ؟ وماذا نتعلم من ذلك؟عظته

 وجَّه إليك الناس في نهاية إذا. 14، وأخرى من هو19 اآتب خاتمة لعظة من مزمور-2
آيف " خوة ماذا نفعل؟أيها الرجال اإل ":ة سؤاًال آذاك الذي ُوجِّه لبطرسالعظ

  تجاوبهم؟
آيف تأآد من عدم . 27 -24: 7تى خاتمة عظة المسيح على الجبل في م افحص-3

  ؟29، 28في سامعيه في أعدادالرسالة؟ ما هو االنطباع الذي ترآه تأثير ضياع 


