
الر٥٤ الةـس     
 

المـِلـِلالمككي ي دعدعـوكـوك .. ..تعاَلاَلتع!!  
 

(Arabic - You are invited, the King says come!) 
 

  !!اَلاَلتعتع.. .. ـوكـوكدعدع ي يككـِلـِلالمالم: اهوعضو مموالة اليرس.. ىأحباِئ
 

 إنجيل متى األوِمنصى والِعاح الثاِنحشرينأ  نقرءاً ِمنزجِدِد العاوابع  السلعددعن والتاِسن الثاِمي: 
 

""فلمفلما سمِِما سععالم لِِل المكضِِض غَ غَكبب.!.!ثم قاَل قاَل ثم لع هِِهبيِدبيِد لع::أم أم را العرا العسسفم فم ستعستعدد....وأم وأم ا الما المدععدووووننفلم يكونوا  يكونوا  فلم 
ممستحقينفافا.. .. ستحقينذهذهببوا إلى موا إلى مفارق الطرق وكلُّق وكلُّفارق الطر  نمنمو و ججدتمدتموهوهفاد فاد ععوهوهإلى الع إلى الع ر١..""سسر  
 

 كانقصد وع الرسي ب ِمنثل الذى نحنالم ذلك وهو مثُلِهدِد بص  سرعلك ابن الم هو توضيحة  ماهي
ملكوت السموات للسهودامعين الي .. إنالبشرعان ال ثالثَ نوله ل األوام:ه م بنو الملكوت السماوىالذين تو وا ج

الرملكاًب الثانىالنوع و ..همبوقلرش  على ع: مهبليس إ أتباع وم بمكرِهالذين احتواه ضممهوهىملكتِه إلى م  
ملكِةمة الظلم ..واالنتسابإلى إحدي ا هوهمم إ فيهليسو  اإلنسانتيار اخحض لزامأو إجبار .  
 

ين الة إلى العبراني افتتاحية الرسوِمن ..الرب يسوعوابن الملك هو   إلى اهللا يشيربالمثل المذكورك ِلملان إ 
ق ق  بأنواع وطر بأنواع وطر باألنبياء قديماً باألنبياء قديماًاهللا بعد ما كلم اآلباءاهللا بعد ما كلم اآلباء": الة يقوُل الرس فكاتب.. االبنإرسالية مضمون فهم ستطيعن

 لكوتخول المالبشر لدة عوهو داهللا   ابن إرسالن ِمغرضال ."نا فى هذه األيام األخيرة فى ابِنِهنا فى هذه األيام األخيرة فى ابِنِه كلم كلم..كثيرةكثيرة
السواوىم لكن المبغوايةنيوِعخد  ونإبليس يرفض مو  اهللا عليهملكالكتاب يأنتَأنتَ": علنبال ع بال ع ذر أي٢."ها اإلنسانها اإلنسانذر أي  

 

 إننخدوعي المفقط ليس ون يرفضم لكبل ليهم اهللا ع يون آخرين طلبهما عليملكولي..سجُل ويهد القديم  الع
حن بارزين دثيا يتضحاإلنسان فى إدراك  فشُلفيهم منهو ص احبالكاملقّ الح ليكون كاِل م ..فقدح ثَدأن  اجتمع 

ائر ائر سسى لنا كى لنا كيقِضيقِض  مِلكامِلكا   لنا لنافاآلن اجعْلفاآلن اجعْل": ة وقالوا له إلى الرام النبىموئيلصاءوا إلى وجسرائيل  شيوخ إ كّليوماً
الشعوو  ....وبوبالشعسساء األمراء األمرفى عينى فى عينى ص موئيل إذ قالواموئيل إذ قالوا ص::أع ِلكانا نا طِِط أعِلكامى لناى لنا يقِض يقِضم"..فقال الر لصموئيلب : "اساسممععلص وت وت  لص
الشعب فى كّلب فى كّلالشعم م ا يقولونا يقولونلك لك ....ألنهم لم ألنهم لم يرفض يرفض وكبْل بْلنتَنتَ أ أوك إي إي اى رفضأمِلأمِل  وا حتى الوا حتى الاى رفضكعليهم عليهمك ....اسم اسم ععلص لص وتهم وملِِلوتهم ومكك  

 ..ِه لسلطاِن والخضوع عليِهب سيادة الر هذا الشعبة األولى ليرفضرالم هوحدث ذلك ال كن ي لم.."!!مِلكامِلكاعليهم عليهم 
   وابن ابنك وابن ابنك وابنك وابنكنتَنتَتسلط علينا أتسلط علينا أ":  على أعدائهم وقالوا لهنتصراً م ظافراً عاد أن جاءوا لجدعون بعد أنفقد سبقَ

ألنكقد خلصتنا  قد خلصتنا ألنك ِمنفقاَل.."ديانديان يد ِم يد ِمِمن ال أتسلط أنا عليكم وال يتسلط ابنى عليكمال أتسلط أنا عليكم وال يتسلط ابنى عليكم" :م جدعون له  الرالرب٣."يتسلطيتسلط    ب 
 

 جتْ النخل وخر سعوفَموع الجأخذتْ الرب يسوع إلى أورشليم عند دخول  أنّهلجديد اسجل العهديو 
سالم فى السماء ومجد سالم فى السماء ومجد   بب اآلتى باسم الر اآلتى باسم الر الملك الملكباركباركمم" :رخونكانوا يصو وفرشوا ثيابهم فى الطريق أمامه هللقاء

لرب  وقالوا لشد لهذا الموكب الحاانزعجوا ينسيها ولكن بعض الفريليإ ِهِموقد ارتجت المدينة كلها ل.."فى األعالىفى األعالى
 وعس يإن. ."صرخصرخارة تارة تكت هؤالء فالحجكت هؤالء فالحج س س إن إن لكم لكمقوُلقوُلأأ": وعسم يجابه فأ"كتواكتواسس ي ي أن أن لتالميذك لتالميذكعلم قْلعلم قْلمم  يايا": يسوع

المهوبل سيح ملك لوك ملك الم..كانتْ وإن  "مملكته ليستْملكته ليستْم  ِمنكما قال" هذا العالم هذا العالمِمن  ِهحاكمِتعند مأم ٤. بيالطسام  
 

 لك ثل فى مابن الم سرعشبهالر بم بموات لكوت السملك صساً نعرع سَلالبنه وأرعبيده للمدعو ينأن  
يأتوا فلمسَل ..ريدوا يآخرين عبيداًوأر يكر إإ" : قائلينعوةرون الدنكّل كّلن شىء شىء م م ععدسللإلى اإلى ا فتعالوا  فتعالوا درسعرعولكنه م م  ولكنه

 الملك عِمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم فلما سمأ والباقون مارتهتجإلى  ونآخر وِهقِلحإلى   بعضهمبذه .."واواتهاونتهاون
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                      ،             ٩ – ٧: ٢٢ إنجيل متى ١
  ٢ -١: ١   ،    الرسالة إلى العبرانيين ٢٠: ١مؤمنى رومية              ،     رسالة بولس الرسول إلى ٢٢: ١٥ يوحنا إنجيل ٢
 ٢٣ – ٢٢ : ٨ ،     سفر القضاة  ٢٢ – ٤: ٨سفر صموئيل األول  ٣
٤
     ٣٦: ١٨ يوحناإنجيل    ،   ١٦: ١٩  ،   سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤٠ – ٣٦: ١٩ لوقاإنجيل    ،   ١١ - ٨: ٢١إنجيل متى   
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وأرسَلغضب جنود هلعبيدهقالو. القاتلين وأحرق مدينتهم وأهلك : "العالع رس يكونوا رس فلم ونعودا الموأم دتعسيكونوا م فلم ونعودا الموأم دتعسم
 ." وجدتموه فادعوه إلى العرس وجدتموه فادعوه إلى العرسننلطرق وكّل ملطرق وكّل ممستحقين فاذهبوا إلى مفارق امستحقين فاذهبوا إلى مفارق ا

 

لهم  تكن  لم.. يأتوا أنريدوا يهم لمى أنّلى نرعوة األو الدنِم ينين األصليعو المد موقفَحين نتامُل 
حينما  دم إرادتهمعسيح  المد السي وقد أوضح.."ريدواريدوا ي يلملم" يقول الكتاب  إذ..لكة المعودة ليرفضوا عذار القهرياأل

شليمخاطبيا أيا أ":  قائال أورورشليم يا أشليم يا أورورقاتلة األقاتلة األ  شليم ياشليم ياورنبياء وراجمنبياء وراجمة المة المرسلين اليرسلين اليها كمها كمم م رأردتُ أردتُةٍٍةر أن أن أج أج ممعع  
أوالدِكالدِكأوكم كم ا تجا تجممععالد الد ججاجة فراخها تحتَة فراخها تحتَاججناحي جناحي ها ولمتريدوا تريدواها ولم ".   
 

  اهتماماًستحقّي  ال األمرسبوا أن ح..م تهاونوانهنجد أم  له الملكِمن عوة الثانية الدِمنم وقفه مناتأملإذا و 
 وتلك  بهذِه يرتبك لممن و..الم وغرور الغنىوم العمه ِمن ارم تيجرفه قد ل..تجارةالمزارع والحقول والب واواعتذر

عة كانأداة طي بيو  إبليسن يدىتفرغ لمضايقة خدام الملك ورلِهس..اضطهد رقلوا الطريقَوهم وعأم ِخام متهم د
وشتموهم وأهانوهم وحين ازداد نقحمهم عليهم قتلوه..ا هذا م حثَدوي حثُدلخد ام الملك السالذينماوى يأتون  
باألخبار السارةة عنبحو ..ِهنعمِت اهللا و ميو  لدخول الملكوتدعوته علنونكّلأن شىء م ع١. للخالص والتحريرد 

 

 لونيقاب اهللا خداملكن و .. والجهل والعنادعداوةال ب المقدمة إليهمةحبالة الم رسرافضونال  يقابُلسفمع األ 
 العالم  العالم نا كأقذارنا كأقذاررر ِص ِص..عظعظفترى علينا فنَفترى علينا فنَ ي ي..للمِِمتتححد فند فن نضطه نضطه..نشتم فنباركنشتم فنبارك" :ول بولس الرس يقوُل..حسان باإلاإلساءة

 المو ..تحقينس يكونوا مم لم االمتيازات ألنهعوتين فخسروا كّل الدون المدعو رفض." إلى اآلن إلى اآلنل شىءل شىءووسخ كووسخ ك
ن عوتين فشل الدعوة الثالثة أل وهنا تأتى الد..ولئك القاتلين أضب وأهلكسِمع الملك بما صنعه المدعوون بعبيِدِه غَ

ابقتين الالس عطُلياآلب ال تدبير سماوىإلتم ام العسر..فالوليمة م عدة واألماكنالر فيعة القدر فى القصر الملكى 
تنتظرأص حف .هاابقال المِه لعبيِدلك: "اذهباذهبوا إلى موا إلى مفارق الطرق وكّلق وكّلفارق الطرم م ننوج وج دتموه فاوه فادتمدعدعوه إلى العوه إلى العر٢٢..""سسر 

 

 لقد فتحالر بالباب للج خَلميع فد العرعاً قا الهيكَلشارعلى ص رِهد: "اللهاللهم ارحفنزَل"ئئمنى أنا الخاطمنى أنا الخاطم ارح  
 متى  متى ببرر  اانى ينى ياذكراذكر" :ارعاًرخ ضصوصلوب سيح المليب إلى الم على الصعلقُ الم اللصظر ونَ..راًبر مِهإلى بيِت

ى  فيلبانج سولسى باد ون.."وسوسعى فى الفردعى فى الفرد م م تكون تكون اليوم اليوم إنك إنك لك لكقوُلقوُل أ أالحقّالحقّ" :بابه الر فأج"لكوتكلكوتك فى م فى مجئتَجئتَ
استّلحين يفه ليقتَل سه وقاَل نفسبنفِس بنفِستفعْلتفعْل  الال" : له كشيئاً شيئاًك ردي خف "اًاً رديرص: "ماذااذامينبغى أن لكى أ لكى أفعَلفعَل أ أ ينبغى أن خلص؟؟خلص" 
فأجابآآ" : بولسهمن بالرمن بالرببي ي سسوع فتخلصهُلهُل وأ وأنتَنتَ أ أوع فتخلصبيتك ِم " بيتكن مفارق الطرهؤالء ملكوتَخَلق د الس ٣.!واتم 

 

 كانبي ن الميدعونإلى ع رلك س ابن الممنخُ خَل دلقد ..ةلس تجاسرهتفَ..خَل ود م عالهاتفين وس بحم ع 
المسبحينولم شفْتك يأم ره إلى أنج اءالم و لكرآهرتدياً ملة الزيِف ح فقاَل..طلاالب له  لكيايا" :الم  صصاحبكيفَ كيفَاحب   

دإ إخلتَخلتَد لى هنا وليسلى هنا وليسعليك عليك لب لب اساسالع الع رفهو ."س فسكتَس فسكتَرعرفُ ينفس هوالر بي عرفهوال ي خدِهمثاِل فى أع ..كثيرون 
فى الكنائس يتظاهرونزائفٌ  بالتقوى ولكنه نّ إ..رداءهميشاركون القد يسينالعباد ة وقلوبهمم بتعدعيداًة بعن الر ب.  

 

 وكما عاقبالر الر كّلب ِهعوِتافضين لدع اقبوقاَلوقاَل" .خادع هذا المالم الم لك للخدلك للخدام ارام اربطوا رجليهِِهبطوا رجليويدي هِِه ويدي  
وخذوهوخذوهواطر واطر ححوهوهفى الظلم ةِِة فى الظلم  الخارجيةِِةالخارجي..هناك هناك يكون يكون البكاء البكاء وص وص ريراألسنان األسنانرير  قليلونو نوعدي كثيرين ألن  قليلونو نوعدي كثيرين ألن 

وننْتخبيوننْتخبأما هؤالء األمناء الذين .."ي قبلوا دعوبلك ة المفروا برداء ح واكتسالبر يحسمة  وفاضتْ قلوبهم بمحب
 ٤."المالم منذ تأسيس الع منذ تأسيس الع لكم لكمددعع الم الملكوتَلكوتَباركى أبى رثوا المباركى أبى رثوا الممم  ا ياا ياتعالوتعالو" :بم الر فيناديهالقريب والغريب

 

أدعوك  ..أل قلبكيمس غفراناً لخطاياك وسالماً عجيباً ستجد .. تعاَل..عوك يدلكالم  ..ئعزيزى القار 
 إليك آتى..ستحقّمالأنا غير عوتنى  ديا من اللك لج وشكراً حمداً.ماوىأبانا الس: فى تلك الصالة تشترك معىلخى أ
لبياًملد عوتك.التى  أرفعص فى اسم يِم واثقاً الفادىوعس قلتَ يا ن استجابتك نم  :قبْلمي نال أخرج ه خارجاً إلى. 
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجدماع تلك الرسإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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         ١٩: ٤ ،     إنجيل مرقس   ١٤: ٨ & ٣٤: ١٣    إنجيل لوقا  ،      ٣٧: ٢٣ إنجيل متى ١
    ١٣ – ١٢: ٤رسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس ال٢
 ٣١: ١٦   سفر أعمال الرسل          ،                        ٤٣: ٢٣  &  ١٣: ١٨ إنجيل لوقا ٣
٤
  ٣٤ :٢٥إنجيل متى      ،                                      ١٤ – ١١: ٢٢إنجيل متى  
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