
 ٣٤٦سـالة لرا
 

  أعرج على ماِئدِة المِلكأعرج على ماِئدِة المِلك
 

(Arabic – A crippled at the king’s table) 
 

 كك المِل المِلةِِةدداِئاِئ على م على مججررأعأع :ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 احوِمنحوئيل الثاِنى األصمالتاِسعال ِسفر ص ددأ العشَرثاِلث نقرع : 
 

"فسكنم أ ى ِفثُوشَفيبورنّ أل.شليمهكان ماً داِئكُلأ ياِئ على مك المِلِةد.أ  وكانعرِمج نِكِه رجلي لتي١."اهم 
 

 اءظم إال عستضيفون ال يمورِهى قصِفمأدبة  ون يقيم حينلوكمال أن  منذ القديموفِةرع المتقاليِد النِم 
ى اِلا الحرنَص حتى ع أيضاًِةعتبالم تقاليِد النِمو. بع الشِّةام عن مِِستضيفون ال يمه أنّعتادموال .م القوِةيِلع وِبعالشّ
أننَ هشُاك وطاًرم وضوعة يلتزمبه ا المدعوِلون حور ِتضالمآدِبلك الفاِخِة الملكي ةر.فم ني ظى بشَحِفر 

ن سى أحِف جميعاً نالمدعووتى أوي .مأدبِة ملكية بليقُر يظه بمرظهيلن ى الثماِل غَاصاًا خَ زيىرتِدي ِهافِتضاست
صورِفوقُة تر ى عنَيِه وحاشيِتِك المِلىجِل ويب هالبجة والسِل ورراِضلحو .رينونأكلياِئ على مام على أنغَ ِك المِلِةد
الموسيقى العالتىِةذب تع أشُْلاِما أنَزفه ر الفنّهانينالم وهوت. وبيننخْقوم بنتقاة ِمة مشَن اِببملكِة الميتمتع ون بالسمِةع 

الطيِةبِةانَ واألم ويتميزون بحسِةاشَنظر وبشَن المالو لإلشْ ِهجعلى ِخاِفر دِةماِئ المِةد٢.ة الملكي   
 

  إناِئمةَد ظاِمى ِن ِفِكِلالمهوِما اليعتاِدى المتض المِلم كة واألمراءاِت واألميرأى اِد أفرِة األسرلهذا .كةاِل الم 
كانراً أمي دو ِلعلعِبجأن ى ِلفر الثاِنأ بالِس نقرصوئيل النَمبىباألص اح التاِسحع عنر ٍلجدي ى عمثوشَفيبوكان  

  الذينينودعر الماِئس وكِةاِل المِةلاِئ الععم .المِلك داود ِةداِئ على مماً داِئكُلأ يكان أنّه اهملتي ِكِه رجلين ِمجرعأ
يِسستحالمِلن كأن شَ ياركوهالطع امِفِهائدِت على م ر الملِكى القصى.ِم ولكن نالشي نتأمَلق أن هذا األع رعلى ج 
اِئمِةدد اوِلِك دالم.ونر ى وجالشّه بهب نَيهوب يكثن يرينس يكونونلي ِفس ى قصر ر كقصداوِلِك دفى أالم وربل  .شليم

اِئعلى مِةدِكِل موِفلوِك الم ى مكان أبهى بما ال يقاس وال يعلى قلِبخطر رشَ ب.ألنّه  أى  ِفسيكونورشليمالس مةائي .
قُميصد نثالأم  أن مثوشَفيب األعرج كلُأيماً داِئون اِئعلى مِةد داوِلِك د٣.الم  
 

 قداءُل نتس:م اذا يسُلجالكتاب الم قدسع ذِلن كالر ؟لج. وستخِلاذا نَمِمص ند روس رِمٍةوحي ِقن ِةص 
رٍلجأع رجطفَ تعِه علي داوأكَل دلي ِلكزاً المخُب اِئعلى ملفاِئوِل. ؟ماًداِئ ِتِهدنَِةد حصى ثالثِةا ِفنَ تأمالِترور أمى خّ نتو

فيها اإليجبقاز ر اإلمكان د: 
 

 .اثانونَ ين وابك المِلَلاو شَفيد حه إنّ....؟؟ِتِهِتِهدداِئاِئ م م داود على داود علىكِِكلِِلالمالم   جليس جليسججرراألعاألع  ثُثُوشَوشَفيبفيبمم  وو ه هننمم: : أوالًأوالً 
ثَ أندحِمقط س نب يني دىم ِهبيِتر.الوقتفى  وكان ذِلك ِمبلغُ ي نالع ر خَممسس اتنو.فص أ ارعرِمج نِه رجلي 

حتى   على داودداًاِق حفكان كِل المُلاو شَهدا ج أم.امرِهمقتبل عى م ِفِكِلالم لداود ميماً حديقاً صوهبأ  كان.اهملتيِك
ِهفاِتو.وب عدفاِة واثان ونَ يصارد اودكاًِل مب عَل دأو .شَاورادداود  ِلالمكأن ي نَصعم عوفاًرشَِت لبي ِمَلاو أجلن  
اثانونَيالِذى كان  صديقهسأل ف.ميم الحصيب ا وكانع داًبلب َل ِتيشَاوتولياً مإد ارورِهة أمأخْ .مبره صيبا عن 
مثَوشَفيب ج فاستدراألععاهداود  ِلالموقاَلك ألألى ى  فإنِّ فإنِّ..ال تخفْال تخفْ":  لهععممم لنم لنععككم م ععرِم ِموفاًوفاًر ننأجل ي ونَونَ أجل ياثان أبيكاثان أبيك دوأر  دوأر 

لكلككّل ح قول شَقول شَ كّل حاولََلاوأبيك زاً  أبيكزاً  وأنْتَ تأكُل خُبوأنْتَ تأكُل خُب على ماِئاِئعلى مدماًماًداِئداِئ  ِتىِتىد".فس جد موقالثُوشَفيب  :"ممننه ه ووع ع ببددكتَ تَ  حتى تلتِف حتى تلتِفك
إلى كلٍب مإلى كلٍب ميى؟ى؟ثِلثِلٍت ِمٍت ِمي" .ودعداوا د ِلالمكالم شَ غُا صيبوقاَلَلاو كلُّكلُّ":  لهم م ا كانلشَ لشَا كان اوكلِّكلِّ وِل وِللََلاوب ب يهِِهتِِتيقد قد دفع دفع تهتهالب نن الب 

سسيدِِديكك..فتشْتَِغُل له ِف ِف فتشْتَِغُل له ى األرتَتَض أنْض أنْى األروب وب نوكنوكوع وع بيدت وت وتككبيدتسسِغلُّ ليكونِغلُّ ليكونالب الب ن سن سيدِِديكخُ خُك ببززلي و و..أكَلأكَل لي ممفيبثُثُوشَوشَفيب  يماًماً داِئ داِئكُلكُلأأي  
على ماِئاِئعلى مدِتىِتىد". ادةَوالع المتبعة أني ستجيبأى ِمٍد فر نالشّاِد أفر ِبعألى أم ر يأمربِهه الم تو٤.ِه على بالِدكاً مِلج 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،                ١٣: ٩ ِسفر صموئيل الثاِنى ١
              ١٢ – ٤: ٥ &  ٩ – ١: ١سفر أستير       ،       ١١: ١سفر نحميا  ٢
          ٩: ١٩     ،      سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١٣ – ١: ٩ ِسفر صموئيل الثاِنى ٣
      ٣٠ – ٢٤: ١٩  &٤ – ١: ١٦  & ٨ – ٤: ٤  ِسفر صموئيل الثاِنى٤
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  يكن لمكِلالم داودإن  ....ةةاوياويمم الس الساِداِدجج باألم باألمتعتعتمتمونون  اانَنَعيبعيبيي  اا م مطىطى نتخَ نتخَةِِةممععبالِنبالِن  هه أنّ أنّ تؤكد تؤكدعرجعرج األ األثُثُوشَوشَفيبفيبمم قصة  قصة ::ثانياثانيا
يى ى ِفرمجثَوشَفيبراألع  عألنّ. باًيهكان ي ى فيِهرص ورونَة ياثانص الِذديقه ى أحبهوأخلص له  .واآلبالس ماوى 
يا ِفانَرسيحى المي ساذ مكاننَى أخَ الِذوع.مَل وتحة خَينونَ دا على صليِبانَطايالج ثةلج .كتبب ولسالر ى  ِفوُلس

ِهالِترسِنؤِم إلى مى أفسساألص ألأل": ى يقوُلاح الثاِنحنكمبالِن بالِننكم ععمةِِةمم خلخل مصصونباإل باإلون يمان وذِلان وذِليمككلي لي سِم ِمس نكمنكم..  ههووع ع طية ة طي
 ١."شليمشليم أور أوراِتاِتا بنَا بنَميلة يميلة ي وج وجاءاءددووا سا سأنَأنَ" : النشيِدوسر عقالتْ. "ددححأأ  رر ال يفتِخ ال يفتِخىى كَ كَاٍلاٍلممععأأ  نن ِم ِمسسليلي  ..اهللاهللا

 

 لقد جاءبإنجيل لوقا األص حاح الرر شَابع عثٌلمض ربه السيدالم سيح شَمملكوتَهاًب الس واِتمان  بإنس
نَصعشَ عاءظيماً عود أو .عا كثيرينسَلرع بدى ِفهس ِةاعليقوَلاِءشَ الع للم دعوينتع ا ألالوشَ كّلن ٍءىأِع قد د أ فابتد
الجميعي وُل األ:ستعفونحقالًى اشتر و هوم ضأ طرن خْيرجي ونظروآخَ .هر خَىاشتر مأة سزواج بقر وهو اض م

 :ِهِدب لع وقاَلِتي البب ربِض غٍَذ حينِئ.هدي سربخْأ ودب العكفأتى ذِل .اعتذر كلذِلو أٍةر بامجوتز رآخَو .انهمتِحيل
 ديسا ي" :دب العفقاَل "ىم والعجروالع عد والجاكينسا المنَلى هإ ْلِخدأوا هزقِتأ وِةدينَارع المولى شَإ اجالً عجراخْ"
قدص ارأا  كممتَروي وجأ دضاًيفقاَل ." مكانالس ياخْ" :درإ جأق ولى الطرلزمهمخُ بالدَئمتِلول حتى يىِتي ب". إن 

الجدع والعرجوالع مقبلواى د عةَو الِذاناإلنس نَى صعشَ عاءفنَ. ظيماً عا لالوا مميكن  مداً لهعأو .مصبح شَالعاء 
العظيم ِقهمح الِذىو. ِمند عاهمتْ كانَِهاِئشَ إلى عم سرتهأن ي شّتعى معهم .فلقداعتب رهمستِح موا قيناباستج مألنّه 

ا ا نَنَلى هلى هإإ  لْْلخِِخددأأ" :ره أمردأص بِح الم السماوى اآلب ولكن.اتوم السملكوتَ قّستِح ينا م فينَس لي:ى أِخ.ِهوِتعدِل
المالمسساكيناكين  والجوالجددعع  والعوالعررججوالع والع مف."ىىم صِم ارحقنَن وُلخُا الدبأم اِحر صالِذةب الوليم ى أنعا بذِل علينَمكالنَخَ فد. 

 

 از االمتيك ذِلثَوشَفيبم لكِلالم  داودحنَ ملقد.. .. داًداًة ال تسقط أبة ال تسقط أبببحح الم الم أن أندد تؤِك تؤِك األعرج األعرجثُثُوشَوشَفيبفيبممة ة قصقص: : اًاًثالِثثالِث 
أن كَلأيماًاِئ داِئ على مِتِهد. ليألنّس هأنج شَز ئاًيم روقاًمِمقّ استح ذِلِه أجِلن كاإلكر ولِك.ام ن ِمنالقِة أجل عالم حِةب 

تْى كانَ الِتِةالقويتر داوبط د ِلالمكونَاثانوي اِل ود ماِهللاثلوبالِم .ثَوشَفيب ناب ثَ أندح مَل تحألنّ . الصليِب آالمه 
أحنَبالًا فض. كتبو بلسالر ِفوُلس َِهالِتى رسإلى تيطس األص ث يقوُلاح الثاِلح :"ولكنولكنحين حين ظه ر لطفُر لطفُ ظهم ا ا نَنَصِِصخِلخِل م
  ..سسوح القدوح القد الر الرديِدديِد وتج وتجىى الثاِن الثاِنل الميالِدل الميالِدسسا بغُا بغُنَنَصص خل خلهِِهتِِتممححى رى رقتضقتض بم بم بْل بْل..ننححا نَا نَاهاهلنَلنَمِِم ع ع بر برىى ِف ِفاٍلاٍلممععأأال بال ب  هِِهاِناِنسسححإإ و واِهللاِهللا
 ٢."ةةديديبب األ األاِةاِةيي الح الحاِءاِءجج ر رببسسرثة حرثة ح و وصيرصير نَ نَهِِهمِتمِتععا بِنا بِننَنَررررذا تبذا تبإإحتى حتى   ..اانَنَصِِصخِلخِلسيح مسيح م الم الموعوعسسا بيا بيلينَلينَى عى عنَنَ بِغ بِغهه سكب سكبىىالِذالِذ

 

 ٍكِل بمواِتم الس ملكوتَهاًبشَ مسيح المدي السهرب ضثالً مرينشْى والِعاح الثاِنح بإنجيل متى األصاءج لقدو 
نَصعع ِه البِنساًر.وأر َلسع بيدهلي دعوا المدعوينإلى الع سر.فلم ي ريدوا أنأف أتوا يرأ َلسضاًيآخَبيداً ع الً قاِئرين 
اونوا  تهمهولكنّ .سرلى العإا الوتع دع مٍءى شَ وكّلتُح ذب قدىاِتنَمس ومىاِنثير دتهدعأ ِئىذاوذا غَ هينوعدلملوا ِلقو
ومضواِحا ووآخَِهلى حقِلإ د لى ِتإ رجِهِتار والبأ اقونمسكوا عبيدوشتَه موهموقتلوه م فلمِما سعِل المِض غَكأ وبرَلس 
جنودأ وهأولِئهلك القاِتك لين.قاَل ثم أأ" :ِهبيِد لعمما العا العررسسفم فم ستعستعدأأ و ودمما الما المددععووونونفلم فلم يكونوا م ستِحستِح يكونوا مقينقين  فاذهفاذهبلى لى إإوا وا ب
ممفارق الطرق وكلُّق وكلُّفارق الطرم م ننو و ججدتمدتموهوهفاد فاد ععوهإإ  وهلى العلى العرسسر  فخرفخرجأولِئ أولِئج ككالع الع بيدبيدالى الطر الى الطر ق وق وججممعوا كّلوا كّلعالذين الذين و و ججددوهوهمم".   

كّلإن قبَلاستن ؤِم مد وةَعالر اٍببحقّ  بترح له حبأصول إلى ملكوِتخُ الدالس ماِتولي شَل سٍءىِلا صح أنجزوبِهه  
ذِلقّاستح كاز االمتي.ل  ولكنمحال  اِهللاِةبعىالِت ِةجيبتح ثَدنْ عها ينّوحِهنجيِلى إشير ِفا الباألص ِهث بقوِلاح الثاِلح :
ا  جئنَلقد ."ةةديديبباة األاة األيي الح الح له له تكون تكون بْل بْل بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كّل كّلككهِلهِل ال ي ال يىى لك لكحيدحيد الو الوههنَنَ اب ابذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببححأأ هكذا  هكذا ههنّنّألأل"
 .ِكِلن المس ابرعب َلحتِفنَِل .سر العاسا لبنَ ولبس.اها وقبلنَا لنَِكِل المةَوعد اعنَِم س أندع ب.قفارق الطر منِم
 

 زيزى القارئع :أدعتشِْل وكتركلى ِتى ِفِع مكالِة الص :انَأبا السمآِت.. اوىى إليبقلٍب كوح  رِسنكَ مرو
ى ب رك أشكر.ريرىى وتبالِصخَى ِل أجِلن ِمسفوِكم المى الدِفى اِئج رعاًاِضواى طاي بخَعترفاً م.كالِل جام أممنسِحق

ولكنّ.ىى آثاِمى ِف ال تراِنألنك كى ِفاِن ترسيح ى الميسالِذ.وع ى أحِنبى وأسلمنفس لكى ال أهِل.ى ألجِله بْلك تكون  
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: ا من قلتَ ي. متِكالً على وعِدك. صالِتى ِفى اسم يسوعأرفع.  األبديِةاِةيى الحِل
 

 :ىك ِفتجد ذِليرها سسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزى القارئ العأِخ
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  ٦ – ٥: ١ سفر نشيد األنشاد  ،  ٨: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ١
    ٨: ١٣ إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول األولى٢
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