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مكـان دـوجيمكـان دـوجي  
 

(Arabic – Still there is room) 
 

  انانــ مك مكددوجوجــيي: هوعوضم موا اليديثنَح.. أحبائى
 

 إنجيل لوقا األوِمنصحاح الرشَابع عر نقرأ العددشْى والِعن الثاِنيشْ والِعالثَ والِثرينرين : 
 

 إلى  إلى ججررأخْأخْ: : يديدالسالس  ههابابفأجفأج  .. مكان مكانضاًضاً أي أيددوجوجيي و و..رتَرتَا أما أم كم كمارار ص ص قد قد..ددييسس  اا ي ي::ةِِة الوليم الوليم لصاِحب لصاِحبمماِداِد الخَ الخَفقاَلفقاَل"" 
 ١.""ىىتِِتيي ب بمتلَئمتلَئ حتى ي حتى ي!.!.ولولخُخُ بالد بالدممههلزملزمأأوو  ..اِتاِتاجاجيي والس والسالطرقالطرق

 

 ال يجالخَوز وضديٍث فى حم ا دونالب ء بدريِفتعستِم المالقارئع أو بم ِةاهيالم ووعض .وإنج از 
وُلخُالدديٍث إلى حد ونم قداٍتم.فال ي جوزذلك دثنَ إذا تحا عنَو . اِهللا ملكوِتنحنبص ِددديِث الحع نى ثل الِذ الم
ضربهالس يدالم والِذ.سيح ى قصبِهد ِمضيح تو ارقدر حِةاب باآلِبِتي الس موااوى ِهاِعتسالستقب ى ال  الِذديِدال الع

ا أينَ رنظر ع النَض بغَ.ِه فى ملكوِتخلوند ي بالذينحيِب للتر السماوى اآلِب قلِباع واتس. روعتهان اإلنسيتخيُل
.. ِهاِئ وأتقيِهحباِئ ألصيصاً خَ اآلب السماوىهد أعقدلو . اهللاول فى ملكوِتخُ للدىِصخْ الشّحقاقهمم اسِتد عى ِفنحنَ

وليِمس نتعبير ي نَصلح ستخِد أنمهلو غَ اِهللا ملكوِتِفص يرم ا جاءالِة برسب ولس الرسى ِنؤِمول األولى إلى م
ى الِتنثوسكورقوُل يا فيه: مما لما لمتر تر ع ع يينن..ولم ولم تس تس ممعأأ  عذنذن..ولم ولم ي ي خطرخطرعلى ب إإال ال  على بنساناننس..م أأا ا  مععددهاُهللا اُهللاه للذين للذين ي ي حبونَونَحبه٢.!!ه 

 

 شَلقد به الربي ساِهللا ملكوتَوع ِة بوليماٍءشَ عظيم ع.د ا عاِحصبالو ا ِةليمهخَإلي اصيَل و.تهقبلوُل ح 
سِةاعشَ العاِد خَسَلاء أرمليقوَله للم دعوين :""تعتعالوالوا ألنشَ شَ كّل كّلا ألن ىءٍٍءىقد أِع أِع قد دولكنّ .""دهمابتد أوا يقدمونذاراً أع:أح دهم 

ى حقالًاشتروه و مضطرأن خْ يرجلينظر هأَل وسإع فاءِمه ال نحوآخَ.ورض رى خَ اشترمسة أزوو اج بقر وه
اٍضملي تِحمنهأَلا وسإع فاءأه وثالثٌ.ضاًي تز وباج مأٍةروص ربأنّح يقِد  الهر أنىأِت ي.ر جاِد الخَعوأخْم برر ب 

البِض فغَ.ِتيأخْأخْ"" :ِهِماِد لخَ وقاَلبررججع إلى شَ إلى شَاجالًاجالً ع ووارع المةِِةدينَدينَارع الموأزقته اا وأزقته..وأد لْْلخِِخ وأدإلى ه نَنَ إلى ها الما المسساكيناكينوالج والج ددععوالع والع ررجج  
والعوالعممىا "": سيده وحين عاد قال ل أتم الخادم المهمة المكلف بها.""ىا ييسسديدرتَ. . يا أمكم ارص رتَقدا أمكم ارص قد..  ضاً مكانأي دوجويضاً مكانأي دوج٣.""وي  

 

  ألزمهمألزمهموو  ..خْرج إلى الطرق والسياجاِتخْرج إلى الطرق والسياجاِتأأ"":  بالقوللخَاِدِمِه ِة الوليمِباِحص ةابجا إهشتنَ دثير ت تأكيٍدبكّل 
  ينينووععددال المال المجج الر الر أولئك أولئكنن ِم ِمدداِحاِح و وسس لي ليههإنّإنّ: :  لكم لكمى أقوُلى أقوُلألنّألنّ""" :تصريحه معقباً  ثم."" حتى يمتلَئ بيِتى حتى يمتلَئ بيِتى!!بالدخُولبالدخُول

يوقُوقُذذيع ىىاِئاِئشَشَ ع!!"".و نتأمُلحين الِذثَل الم ى ضربهالس يدالم سيحلي وضحم ملكوِتِةاهي الس منالِحاِتو ثالثةاًورظ أم : 
 

 أوإإ  ::الًالًأوننتد تد بيراِتاِتبير  ذلكذلكالع شَشَ العاء العتْتْظيم كانَظيم كانَاء العبد بد افع مافع محبةٍٍةحبع ظيظي عمةٍٍةم....لقد ض ربالس يدالمثَل ذلك إج على ة اب
سؤال ياِهللا بملكوِتختص فى ب ِتيالفريسِد أح ييند عاهاِءشَ للع.وكان ؤاُل السم واًهج ِمله نِد أحالم دعوين.وأر اد 

الربي سوعأن ي وضأنّ  لليهوِدحهم ار سٌلرإلظه حمالِذىِباآلة ب  يوجهالد وةَعالم جللشَةاني ِبعالي وِدهىول خُ للد
و .ِهلكوِتإلى مكلفتْلقد  تلكالد عةواآلب الس ماوىد محيِد االبن الو. هذا الشّتكلفْ ولم عبيكفّ إال أن ع ِهاِدنَ ِعن 

 م لهدا أِعوا بمعِتستمليو .مهور أمتدبرواة لية الكافيص الفرهم لديونوعد الم كان. اِهللا ملكوتَخوَل د ليقبَلِهوتصلِف
 ٤." تقبله تقبله لم لمتهتهاصاص وخَ وخَاءاء ج جهِِهتِِتاصاصلى خّلى خّإإ" :لاح األوحوحنا األص بإنجيل ياء ج لقد.م لهداًع ما كان مالوا ينَ لممهولكنّ

 

 يوضحالِذ المثُل ذلك ى ضربه وعسي بالرأن ته اونالم دعوفى تلبيِةين الد عِةو.لم  طْل يعاِحصب 
ِمِةالوليم حتفاِل االن هدالذى أع.ِل  اَهللا وأنمحى ال الِتتِهب يعبعنْر اه.ي خُُلِسر دامهارِقشَ إلى مِض األرارِبغَ وما ه

ليقدوا مدعةَوحبِة المماِد خَكّلنَاِصحاً اء ميع بال استثنَ للج: ""مهألزممهخُول ب بألزمخُولالدِتى..الديمتلَئ بِتى حتى ييمتلَئ بحتى ي "" .دعو ولقدالر ب 
                                                

           إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                     ،                    ٢٣ – ٢٢:  ١٤ إنجيل لوقا ١
٢ نثوس رسؤِمنى كورول األولى إلى مسولس الر٩: ٢الة ب  
    ٢٤ – ١٥:  ١٤ إنجيل لوقا ٣
  ١١: ١إنجيل يوحنا  ٤
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وعسيأنَأنَ"" :قائالً  تالميذها أمى ألِعى ألِعضِِضا أمددلكم مكاناً مكاناً لكم وإن وإن م م ضضيتُتُيوأع وأع دددتُتُدلكم ى أيضاًى أيضاً آِت آِت مكاناً مكاناً لكموآخذكم إ إ وآخذكم لىثُ حتى حتىلىثُ حيحي   
أكونأنَ أنَأكون ا تكونونأن أنا تكونون تمأيضاً أيضاًتم "". إنّهو عدثمين ؤكدكّلل  من ؤِم مكرس حياتهمِل للعم اآلِب فى كرالس م١.اوى  

 

تلبيِة  فى يناغب رريم غَهة أنّريحا ص يقولوهلم ....!!ةٍٍة حكيم حكيمرريي غَ غَلينلين األو األوينينووععدد الم الماتُاتُاعتذاراعتذار  كانتْكانتْ: : نياًنياًثاثا 
 ن فم.رعينس مونلب يٍدأى واِح برميعاً جمه أنّتوقع الم كان.يستعفون ٍداِحأى و برميعاً ابتدأوا جم ولكنه.الدعوِة

اشترقالًى حكان ناًمِك مله أن ي جَئرم عاينتهلي م تاٍلو.وم ناشتر قراًى بكان ناًمِك مله أن ي ختبرص ة البقر فى الحي
  أن لهناًِكم م كانِةليمور إلى الوضن الحا ع بهأة واعتذررم باجو تزن وم.شاء العقتَ وسق ولي الِحوقٍت

يطِحصبها معه.شَ فالعاءيلز مها كما يلزمه.والز وتقفُ ة الجائالً حد ونام واجٍب إتمط بِه ارتبزو جوال .اه شكأن  
اِحصبة الِذ الوليمى يرحببالج ميع سيرحببهم عاًا م.إن األم ورالالزم ِةعيشَة للمع والشّ كالبيالقاِتاء والِعر 

األسِةريأم ورشْ مرةوع.ولكن توقيته ا معهؤالء الم عتذرينغَ كان يسليم وغَر يف.  حكيمرِةوقت الوليموقتَ كان  
اءشَع.يك ولم مناسباًن اِء لقضح اعتدنَاٍتاج ا إنجازا فى وقِتهِبناِسها المولي وقتَس تعليَل  وال.اءشَ العذارِه ألعم 

 ٢.!اورهض إلى حماهع د بأنمهموأكر. ةة عظيم وليمد أعن استهانوا بم لقد.باالٍة ممد وعاستهتار  أنّهإال
 

أخْرج عاجالً أخْرج عاجالً "" :ليمِة لخَاِدِمِهصاِحب الو  قاَللقد ....!!ةةجيبجيبأة عأة عفاجفاج م م اآلخرين اآلخرينينينووععددالمالم  ياتُياتُعِِعنونو  كانتْكانتْ: : ثالثاًثالثاً 
ة رة الفاِخ الوليم أندقُص ين م."" وأدِخْل إلى هنَا المساكين والجدع والعرج والعمى وأدِخْل إلى هنَا المساكين والجدع والعرج والعمى..لى شَوارع المدينَِة وأزقتهالى شَوارع المدينَِة وأزقتهاإإ

صاِحب الوليمِة   قاَل لقد.!ةتوقعر ميفاجئة غَا مة إليهوع دماءته ج آلخرينتْحبة أص الشهيِةمِعلة باألطالحاِف
 .!يا للعجِب .!ن؟ اآلخروونوعد المم هنم .!لكن و.د أِع قدٍءى شَ وكّل. تأخيراًُلحتِمي  ال فالوقتُ.!رعأس: لخَاِدِمِه

الم هىموالع جروالع عدوالج اكينسوِح!.م ينج اِد الخَاءمبهم وأجلس همِهِدقاِع فى مقاَلم ِباِح لصِة الوليم :""ديا سيديا سي . .
 حتى  حتى !.!.ولولوألزمهم بالدخُوألزمهم بالدخُ  ..خْرج إلى الطرق والسياجاِتخْرج إلى الطرق والسياجاِتأأ"": فأجابه السيد .""ويوجد أيضاً مكانويوجد أيضاً مكان. . قد صار كما أمرتَقد صار كما أمرتَ

  ٣.""إنّه ليس واِحد ِمن أولئك الرجال المدعوين يذوقُ عشَاِئىإنّه ليس واِحد ِمن أولئك الرجال المدعوين يذوقُ عشَاِئى: : ألنّى أقوُل لكمألنّى أقوُل لكم  ..يمتلَئ بيِتىيمتلَئ بيِتى
 

 م فه.ظيم عاٍء لعشَونوعد ممه أنِّةغيروارى الص والحقاِت فى الطر الذين هؤالِءقَدص يسير أن العنِم 
يعرفونم ركزهموم كانتهم.كانتهاِعى ومالد ركزم عرفونا يكم  وأنهمغير ستحقين مهريدخلوا قص إنّ.! أن هملي وا س

عظماءحتى ي دعوهم ذلكظيم الع.م نه محتى ي جلس؟ِهائدِتوا على م!.كان ص احبالد عِةوي رفَعذلك .قاَل لذلك  
 ذا ن فم.""ةِِةانيانيجج الم المةِِةمموا بالنعوا بالنعععتِِتستمستمأتوا ويأتوا ويييلل. . ديقهديقهصص ت ت عليهم عليهمررسسعع ي ياا م مدقوندقونصص ي يممههعع د د..ألزمهم بالدخُولألزمهم بالدخُول"" :لخَاِدِمِه

 اِبرج البا خَن وِم.!اب البقَ أغِل ثم. امتأل وقدتَي البتخيُلى أإنّ .ةانيجة ممى نع لذا ِه.!داِح وال و.!ستحق؟ى يالِذ
هؤالء الذيناسته انوا بالدعِةو.ي سمعونص آالِتتَو ورقصٍب طر .وليم افلةة حبم ٤!.ا لذ وطاب 

 

 .داِح وال و.!؟قُستِحى ي ذا الِذن م:ى أِخ أسألك.قاًستِح متُلس: ك بالقول نفسثكِد تحقد ..عزيزى القارئ 
 ِةم النعنم زإن: زيزى ع.اقاقنَم استحد عمغْ رِهليإا ونَعدة ي األبدياح األفرد أعىالِذ  ولكن.ستحقين مريا غَكلنَ
وفَسمِض يقبْل فا.ريعاًى سالد عةَوْل. اآلنثقْ. ال تؤج أن اآلب الس ماوىي رحبا أنتَ بكا أنَا. كمفال  . وبى كم

  لفدانَااِءم السن ِم اِهللاا ابنلينَ إاء ج لقد:ا إليكوقه أس وها أنَاةَار السارى األخبنجيل تعِنإلة ا كلم إن.ؤداِعى للتباط
وجِهصليبا فى لنَعم ستحقين.ولقد و عا أنّنَدهس ةيأتى ثاني.و وقتذاكس ُليكمفر نَحا مفى األهُ عِةبديالس ٥.ِةعيد  

 

 تهوليتك تلبى دعف .ا تلبيتهأجلتَربما  وودد الوبِح المب الرن ِمابقةوة سع دصلتكا ومب ر:حبوبى المأِخ 
الموجهة إليكاآلن .إن ملكوِت باب الس واِتمِمعلى   مفتوحصراعِهيميع للج.وي وجدلك مكان . وكعأد معاً  لنشترك

واثقا  .م الكريماق الدق فى استحليكى إا آِتا أنَ ه.قستِحر الميا غَ لى أنَكعوِتدل  أشكرك..اوىما السانَب أ: الصالةفى
نَاكه مكاناًأن م اطئا الخَى أنَِل داًع.لي سلبر فعلته ولكن حبِت لمكالع الِتِةجيب ذبتِنى جى إلى أحضان أبِتوقبْلا ..ك 

ىى الِتصبألنّر ى أقدمهم فاِدا فى اسىىخلِص وم.داًستِن معلى و ِدعالقائلك  :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 :ى ِف ذلكتجدا سره أو غيالِةس الر تلكاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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 ٣ - ١: ١٤إنجيل يوحنا  ١
  ٢١:  ١٤إنجيل لوقا  ٢
  ٢٤ – ٢٣:  ١٤إنجيل لوقا  ٣
  ٣٢ – ٢١: ١٥إنجيل لوقا  ٤
  ٢: ٦ كورنثوس  إلى الثانيةرسالة بولس الرسول ٥
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