
ـالة الر١٤٣ س 
 

  ىىالال إلى أقو إلى أقوككــأذنَأذنَ  لْْلــأِمأِم
 

(Arabic - Incline your ear unto my sayings.) 
 

  الىالى إلى أقو إلى أقوككــأذنَأذنَ  لْْلــأِمأِم: حديثنَا اليوم موضوعه.. ىأحباِئ
 

اح الاألمثال سفر وِمنحأرابعاألصنقر األع دِماد ِد ندشِْعال العشْ والِعالثالِث  إلىرينرين : 
 

""يىىا ابِنا ابِني..أص أذنَ أذنَلْْلأِمأِم  ..ىىغ إلى كالِمغ إلى كالِم أص ككإلى أقو ال ال..ىىاِلاِل إلى أقو   تبتبررححع ع ننع ع ينَنَيييكاا  كحفظها ِفا ِفحفظهى وى وسطِِطسقلبك ألنّ ألنّ قلبك ها ا ه
 ١.""اِةاِةيي الح الحارجارجخَخَ م مههنْنْ ِم ِم ألن ألن..ككقلبقلب احفظ  احفظ  تحفٍظ تحفٍظ كّل كّلقَقَفوفو  ..دِِدسس الج الج لكّل لكّلاءاءوودد و و..ااههونَونَجدجد ي ياة للذيناة للذينى حيى حيهِِه
 

 أصاتٌوع ديدة متنونَ إلى آذاِنتصُلة عا على الدنْ ِم.اموهِحا نا مبنَ أن سمعنِْم وهِحن ا الا مب.ِت ولك 
األصاتُوي ترجمهقُلا العب عدتَ أن ستقبلها األذنفنفه مم عاانيه.ِم ونثم تتح ركاِعشَ منَرا برِفد ٍلعم عني.ا  إم
استحِلاناًس ا نَمسمأع واسته اناًجله .على نَتوقفُ وهذا ي وِةعيى نَ الِتلكِةم المتبع اله.فم ننتِس يبلكِةم إلى مِة الظلم 

جيج إلى ِه بأذِنميُليضريرالم الشّ الع.و ملكِة  نمإلى م نتِسبيالنوِهر فلديح اسةييزة التموحيوال الر  إال ِه بأذِنميُلي 
ا ا  وأم وأم..ىىنِِنععا فتتبا فتتبرفهرفها أعا أعى وأنَى وأنَوِتوِت ص صععممى تسى تساِفاِفررخِِخ": وعس يب الر قاَل لقد.رفهع يهح ألنّاِلى الصاِع الرِتوص إلى
ى رنَ .ابعاح الرحصا بسفر األمثال األأنَا قرمِم و."اِءاِءببرر الغُ الغُتَتَوو ص صرفُرفُتعتع  ا الا ال ألنه ألنهههنْنْ ِم ِمببرر ته ته بْل بْلههعع فال تتب فال تتبريبريبالغَالغَ
تواٍتجيهٍة حكيمي علينَشير ا كاِتا بهبالس فر بالوحا نَ ليتنَ.ى اإللهىحعلرص ى ساِعمهنَ بآذاِنميُلنَا وا إلي٢.اه 

 

بكّل  ىِغصن  ال أحياناً مع األسِفانَ ولكنّ. اِهللاكالم عمسا نَ مكثيراً ....كالم اِهللاكالم اِهللا إلى  إلى اِءاِءغَغَ اإلص اإلصننسسحح: : أوالًأوالً 
ا  لم أكثراباًا استيععطينَ يءغاَ فاإلص." أصغ إلى كالِمى أصغ إلى كالِمى..يا ابِنىيا ابِنى": ى أمثالِه ِف الحكيم لذا يقوُل.عمسا نَ إلى مجوارِحنَا

 م قيِهِنهى ِذ ِفطبعن تاِءغَ اإلص فنجيد ينم و.هنْ ِمءىا شَ فال يفوتنَ.عمسا نَ مقائقَام بدة على اإللمر وقد.هعمسنَ
ومعان يمكنه تذكرها بسوبالتاِل.ولٍةه ى تنطبعتلك القي مِهياِت على حالي وِةميوتظه ِفر ِهلوِكى س. لقدس َلجي عى  ِفقوب

ِهالِترستلك غَة ال النصيحةالي: "ولكنولكنكونوا ع كونوا ع امليناملينبالكلم ةِِة بالكلمال س اِماِم ال سعيناِداِد فقط خَ فقط خَعينعينعيننفوسكم وقاَل ." نفوسكمى ِف ضاً أي
ذاًذاًإإ" :ِهالِترسي خْخْإإا ا  يواأل األىىتِِتو حبحباءاء..ليكن نْنْإإ   كّل كّل ليكنسسان مان مسىى ِف ِفرعاًرعاًساالستم اعاع االستم..م م بالتكلم التكلمىىفِِف  ئاًئاًطِِطب ..  ممبالغَالغَ  ىى ِف ِفئاًئاًطِِطبض٣."بِِبض  

 

 اهوراِعى الصاِلح وال ِس ابتغَاء لسماع صوِت ال باألذنيُلفالم .... اِهللا اِهللاِلاِليل باألذن للتركيز على أقويل باألذن للتركيز على أقوالمالم: : ثانياًثانياً 
نَا وذِلكمتجنّن ِليلزبص الغُتَو رولذا يقوَل.اِءب اِلى" : الحكيمإلى أقو اِلىأِمْل أذنَكإلى أقو أِمْل أذنَك". والمعتادأن َلي المباألذن نح و 

المتحِثدي علنَجا أكثرنْ ِمباً قره.أفال ي جدنَ برنَا أن ِحى رنَاِن بآذميُلا ونَنَؤوسا بقدا نَر مستطيعديِث لنتلذذ بحالم حِةب 
 ."شّشّ ِغ ِغهِِهى فِمى فِم ِف ِف يكن يكنلملم" ه بأنّىح الوهنْ عهدى شَ الِذيسوع ل؟ار أبى األنوِدنْ ِعنق ِم فون ِمازلِة النِّةكم والِحِةصاِلالخَ

حثَدي ماًوأن سَل أررؤس ِة الكهنَاءوالفريسي خُون اماًد كىعلى ى اِد يلقوا األيالربي سأتوا بِه إ وعوليليهم. عاد 
  ٤."انان هذا اإلنس هذا اإلنسثَلثَل هكذا ِم هكذا ِمانانسس قط إنْ قط إنْ يتكلم يتكلململم": لين قاِئوااب أج تأتوا بِهاذا لمم ِلمألوه سحين ورِهي غَن ِمإليهم مهامدخُ
 

 حينى خُغَ أصداِءامإلى كالم الكهنَِة رؤس الر بي سوعالوا آذانَ وأمهإلى أم تغَ.ِهاِلقو يتْرقلوب هوامتألتْ م 
 ن ِمعبنْ ي نَحن البشَرهعمس نَىالِذ  كّلإن .لاِط البن ِمقّرفوا الح فعمه مفاهيمتْري تغَلقد .ِهِصخْ لشَجيٍب عبحب
مصدرثَ ثاِلن اليله ام. المصو األوُلدره ص اِهللاتُو .أم ا المصدالثاِنر ى فصالشّتُو طاني.وص اِهللاتُو ا أتينَ ي

نَا إلى الخُضوع قودي كذِل و. باالستقامِةقّ الحِة على تفصيل كلماكفينع الال اِهللاان رجعلى لسس القدوح  الراِدبإرشَ
 ."هِِهييددمل يمل ي بع بعخبرخبر ي ي والفلك والفلك.. اِهللا اِهللادِِدجج بم بمثُثُدد تح تحواِتواِتممالسالس  ن ن إإ" .عنَا صديع م وبلقَا خَ مِةظمعبو .لجالِلِه وتمجيِد اسِمِه

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع     ،      ١٣: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى    ،       ٢٣ – ٢٠: ٤ سفراألمثال ١
 ٥: ١٠إنجيل يوحنا  ٢
  ١٢ – ١٠: ١٧سفر أعمال الرسل       ،  ٢٢&  ١٩: ١ رسالة يعقوب ٣
 ٤٦: ٧  إنجيل يوحنا   ،     ١٧: ١ رسالة يعقوب   ،              ٩: ٥٣سفر إشعياء  ٤
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ا أمالشّ وتُصا بال توقٍفينَيأتفطان ي عخْدٍة ليوممسالِه المبأكاذيبِه وبأقو. كّل ماًِدستخْم الشِّه وقواِتِهاِتإمكاني ِةرير 
"ولوأمكنَ أمكنَولو هالالفف  ه  عريتوعريتو  أنأني الال  لّّلضِِض يمختارختارمينيستِحيستِح   وال والينى أنى أني ي ظهظهرركم الِكالِك كمنور م ماًماًدِِدستخْستخْ نور مالكلم ةِِة الكلمالمكتوب اةِِة المكتوبا غَاشاً فيه١." غَاشاً فيه  
 

 ِةاء وقرالِةا على الصواظبتنَمب وبا بالراقنَ التصنإ .... اِهللا اِهللاتِِتووييز صييز صة على تمة على تمررة قاِدة قاِدببرردد الم الماآلذاناآلذان: : ثاًثاًثاِلثاِل 
ِةالكلماركِةشَ ومالقد ى ِد ِفيسينراساته.تصبح  ة اآلذانبردموالح واسالر ة فينَوحيا مستجيبة لصاِهللاِتو .م قةتذو 

عنْى قاَل الِذِه كالِمالوِةلح هرنّ المأحلى ِمأحلى ِم" :مننالع و ."هاِدهاِدسل وقطر الشّسل وقطر الشّ العة الاآلذانبردِدخَتنْ ال مى تميُل ِه بْل.ع 
إلى أماًاِئد قوال الرب. تغنّولقد ى داودالنبى  بال الرسِِس": الً قاِئِه وكالِمبأقورراجلرجِل لرجِلاج ى كالمى كالمككونور ونور لس ٢."ىىلِِلبيبي لس  
 

  حثَدي ماًوشَ  أنريقٌ بِف حِدى أحفأ.ازلنَ الم سرعوانتشَنقاِذ اإلاُل رج لوا رالًجوز وجتهم عص بى 
 ن ِمئة باِدلتْان اشتع نيرن ِمداع تصى الِذِفتكاِثان المخَ الدن ِميٍدِد شَاٍءي إعالِةى حة وكانوا ِفعبوا األرجر أخْ.وفتاٍة

ذةتِخالطابق األسفل مفوجَئ.ا إلى األعلى طريقه أح دِم تطّلٍة بطفلال اإلنقاِذ رج ستغيثُ بالطابق األعلى تافذٍة نَن. 
 رفباد .م لهستجب تا فلمهى بنفِسلِق ت أنِةفلوا بالِطاحوص . أسفَلنا ِمطوهس ب كبيرٍةٍةالءبِم  اإلنقاِذاُلرج عرأسف

أحدهمالِد إلى ووأاه نبِمتطّل فلٍة ِطاثِة باستغَأه فاافذة بالطابق األعلى نَن ستجمعاألب قو اهو ذِةاِف النّ أسفَلقفَو. 
ِهوِتوبأعلى صص احابننادياً م تهى بنفِسلِق ت كىوِف.اه ى الحال حينِم سةفل الِطتْعص تَوبنفِسلقتْا أ أبيه اه! .لم 

  ٣.ة لهستجيبا مه بنفِسألقتْ فِهاِعم على سمدربةا ه أذنَ ألنا أبيهِتو لصتْنَ أِماه ولكنّ.اِءبر الغُوِت لصةفل الِطنأمت
 

 ب الر قاَل.ِهاِتاءدى ِنونَصم آذاننَا فال نلب. عاًاِدخَ ماشاًا غَستميلنَ ين مِتو بصعِدخَنْال نَ ونَحترسا ليتنَ 
يسوع: "الحقّقّالحالح أقوُل أقوُلقّقّ الح لكم لكم إن إن م م نني ي سسممعى ويؤِمى ويؤِم كالِم كالِمعنى أرسلِنى أرسلِن بالِذ بالِذنى فله حى فله حياة أاة أيببدية والة والدي  يأِتأِتيى إلى دبْل بْل..ةٍٍةينونَينونَى إلى د قد قد   

ا إلى نَ بآذاِننميُلا ليتنَ. ى األبِد الهالِكن ِما لينقذنَاء جى الِذبالرى إلى كالم ِغا نص ليتنَ."اِةاِةيي إلى الح إلى الحتِِتوو الم المنن ِم ِمانتقَلانتقَل
 ٤.ىِدعيم األبى النَ ِفٍةدي أباٍةي لحاناًما ضطانَا وأع ألجلنَه نفسنا وأسلمب أحنان مض أحن بيِةا الثمينَنَى بأنفِس ونلِقِهأقواِل

 

 ريقوُليقوُل: : ابعاًابعاًرالحكيم الحكيم ::  ِط قلبكسا ِفى واحفظهِط قلبكسا ِفى واحفظه.... األإن ذنتس معِغ وتصى وتميولكنّ.ز ا اله شَتختزن ئاًي. 
فالقلبه الِذو المكان ِهِلاخَى بدنستطيع أن نختزن الج اِهوة الِت الثمينَرو.اا آذاننَى تستقبله و أيضاًالقلبه المكان  

 ب الر قاَل." ألن ِمنْه مخَارج الحياِة ألن ِمنْه مخَارج الحياِةفوقَ كّل تحفٍظ احفظ قلبكفوقَ كّل تحفٍظ احفظ قلبك" ك لذِلِةرمد الموم القاتلِةم الس اختزاننمِك يى فيِهالِذ
يساإلاإل" :وعنسنسانانالص الص الحِم ِمالح ننْنْ الكَ الكَنز الصى القلِبى القلِبح ِفح ِفاِلاِلز الصي خْخْ يرجرجالص اِلاِل الصحاِتاِتح..واإلنس واإلنس انالِش الِشان رريرِم ِمير نز ز نْنْ الكَ الكَنيرالِشريرالِشري خْخْ يرجرج  

  ٥." على قلبك على قلبكممووا اليا الي به بها أوصيكا أوصيكى أنَى أنَ الِت الِتاتُاتُ الكلم الكلمهِِه هِذ هِذولتكنولتكن" :اهاي وصنى القديم ع ِفبِهع لشَب الر قاَل."ورورررالشّالشّ
 

   فيِهاسى النّريو . قلبِهَلاِخ دهعمسا ي مخبْئ ي لم إنانا اإلنسه يعتادٍةاد ع إلىاع االستمتحوُلا ي مكثيراً 
صةَورالتقو ى ولكنال يلم سونقو ا ِفتهو. ِهلوِكى سلذِلعاًتب كال ي على نتاِئصُلح جإيج ة ِفابيى حِهاِتيالر ِةوحي. إن 
راِهللاوح ي ى اإل ِفديناننسليتوب وي رجعِه إلي.ولكن إح ساسُئينطِف ِةانَ اإلدِهِلاِخ بدنْ حتى يِدعم اِلبتوى المى  الِتاِتر

فيها يسمعص تَوالر وح القدس الموجهإلى ض يرِهم دوناستج ٍةابٍة حقيقيِمقٍةاِد ص قاَل.  القلِبند اودى ى ِف النب
مزخَخَ" :ِهورمبأتُأتُبكالم كالم كى قى ق ِف ِفكلبى لكيئََئطِِطال أخْال أخْلبى لكيإلي إلي كإ ُئِطنخْ ."كننَ لم رحعلى ِحص فظ الجر ِفاِهو٦.ال قلوبنَاِخى د 
 

 زيزى القارئع.. ليتكتشترك ِتى ى ِفِع ملكالِة الص: انَأبا السماوى.. أشكرالِمكَ ل إلهىكى الِذكِنى  اسدع
ا كم خَبَئأل .ديٍد جٍده عِءدى بى ِفبِتغْ ركالِل جام أمنعِلألى اِن توون دآِتى إليك . قلبىاقَم أعس لم فقد. إياهسماِعى

 ىألِن ام.جيِب العكالِمام بسو على الدعستمِتأل كالِمبكَا يأحو .ك إليَئِطال أخْلكي قلبى  وسِطى ِفالك أقوىتِنأوصي
ى أرفع صالِتى ِف ألنِّنى. كِدب لعتَب استج ألنككشكروأ .ىاِتيى ح ِفشيئتك ممة ألتمى قوِنب وه.وس القدكوِح برربى

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  وعِدك يا من قلتَ واِثقاً فى ِصدق.اسم يسوع البار
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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 ١٥: ٢وتيموثاوس الثانية  ،١٤: ١١ ، رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٢٤: ٢٤إنجيل متى ، ١: ١٩سفر المزامير  ١
   ١٠: ٣ ،    سفر التكوين       ١٤: ٥ ،         الرسالة إلى العبرانيين    ١٠٥: ١١٩  &  ١٠: ١٩سفر المزامير  ٢
  ٢٩ – ٢٧: ١٠إنجيل يوحنا  ٣
    ١٩ – ١٦: ٣  ،        إنجيل يوحنا            ٢٤: ٥ا إنجيل يوحن ٤
   ٦: ٦ ،        سفر التثنية             ٣٥: ١٢ إنجيل متى ٥
 ١١: ١١٩    ،   سفر المزامير  ٥: ٣ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس    ،                  ٣: ٦سفر التكوين  ٦
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