
 غير مسموح للكاملين

 دعوة للمرفوضين والمنبوذين

 

يَن: إِْنَساٌن َصنََع َعَشاًء َعِظيًما َودََعا َكثِيِريَن،»فَقَاَل لَهُ: ِ َوأَْرَسَل َعْبدَهُ فِي َساَعِة اْلعََشاِء ِليَقُوَل ِلْلَمْدُعو 

ُل: إِن ِي اْشتََرْيُت َحْقالً، َوأَنَا  تَعَالَْوا ألَنَّ ُكلَّ َشْيٍء قَْد أُِعدَّ. فَاْبتَدَأَ اْلَجِميُع بَِرأْيٍ َواِحٍد يَْستَْعفُوَن. قَاَل لَهُ األَوَّ

 َوقَاَل آَخُر: إِن ِي اْشتََرْيُت َخْمَسةَ أَْزَواجِ بَقٍَر، َوأَنَا َماٍض  ُمْضَطرٌّ أَْن أَْخُرَج َوأَْنُظَرهُ. أَْسأَلَُك أَْن تُْعِفيَنِي.

ْجُت بِاْمَرأَةٍ، فَِلذِلَك الَ أَْقِدُر أَْن أَِجيَء. ألَْمتَِحنََها. أَْسأَلَُك أَْن تُْعِفيَنِي. دُ فَأَتَى ذِلَك اْلعَبْ  َوقَاَل آَخُر: إِن ِي تََزوَّ

اْلبَْيِت، َوقَاَل ِلعَْبِدِه: اْخُرْج َعاِجالً إِلَى َشَواِرعِ اْلَمِدينَِة َوأَِزقَّتَِها، َوأَْخبََر َسي ِدَهُ بِذِلَك. ِحينَئٍِذ َغِضَب َربُّ 

فَقَاَل اْلعَْبدُ: يَا َسي ِدُ، قَْد َصاَر َكَما أََمْرَت، َويُوَجدُ  َوأَْدِخْل إِلَى ُهنَا اْلَمَساِكيَن َواْلُجْدَع َواْلعُْرَج َواْلعُْمَي.

 22 -16: 14لوقا  أَْيًضا َمَكاٌن.

 الخالص  عدم قبول  مشكلة

 رفض وأعذار .1

 

 18: 14لوقا ، فَاْبتَدَأَ اْلَجِميُع بَِرأْيٍ َواِحٍد يَْستَْعفُونَ 

 1: 2رومية  ِلذِلَك أَْنَت باِلَ ُعْذٍر أَيَُّها اإِلْنَساُن،

 

 تهاون وإستهتزاء .2

 

 َعاِلٍم أَنَّ لُْطَف هللاِ إِنََّما يَْقتَادَُك إِلَى التَّْوبَِة؟ أَْم تَْستَِهيُن بِِغنَى لُْطِفِه َوإِْمَهاِلِه َوُطوِل أَنَاتِِه، َغْيرَ 

 4: 2رومية 

 

 يمانإون تدين بد .3

 

ا  8: 15متى  .قَْلبُهُ فَُمْبتَِعدٌ َعن ِي بَِعيدًا يَْقتَِرُب إِلَيَّ هذَا الشَّْعُب بِفَِمِه، َويُْكِرُمني بَِشفَتَْيِه، َوأَمَّ

 

ْحفَِة، َوُهَما ِمنْ َوْيٌل لَكُ  يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! ألَنَُّكْم تُنَقُّوَن َخاِرَج اْلَكأِْس َوالصَّ  ْم أَيَُّها اْلَكتَبَةُ َواْلفَر ِ

 25: 23متى  دَاِخل َمْملُوآِن اْختَِطافًا َودََعاَرةً.

 

 

 صفات الدعوة
 دعوة من السيد .1

 

َوأَْرَسَل َعْبدَهُ فِي َساَعِة اْلعََشاِء ِليَقُوَل إِْنَساٌن َصنََع َعَشاًء َعِظيًما َودََعا َكثِيِريَن،»فَقَاَل لَهُ:

يَن: تَعَالَْوا ألَنَّ ُكلَّ َشْيٍء قَْد أُِعدَّ. ِ  16عدد  ِلْلَمْدُعو 

 

 شبع وأفراح .2

 

  إِْنَساٌن َصنََع َعَشاًء َعِظيًما

 

 دعوة عامة ولكنها شخصية .3

 

 تَعَالَْوا ألَنَّ ُكلَّ َشْيٍء قَْد أُِعدَّ 

  .ُمتَغَاِضيًا َعْن أَْزِمنَِة اْلَجْهلِ  فَاهللُ اآلَن يَأُْمُر َجِميَع النَّاِس فِي ُكل ِ َمَكاٍن أَْن يَتُوبُوا،

 30: 17أعمال 

 

 صفات المدعووين
 أناس نجسين .1

 

بُّ ألُوُرَشِليَم: َمْخَرُجِك َوَمْوِلدُِك  ِمْن أَْرِض َكْنعَاَن. أَبُوِك أَُموِريٌّ َوقُْل: هَكذَا قَاَل السَّي ِدُ الرَّ

ِك ِحث ِيَّةٌ. تُِك، َولَْم تُْغَسِلي بِاْلَماِء ِللتَّنَظُِّف، َولَْم تَُملَِّحي  َوأُمُّ ا ِميالَدُِك يَْوَم ُوِلْدِت فَلَْم تُْقَطْع ُسرَّ أَمَّ

ِطي تَْقِميًطا. ِ. فَبََسْطُت ذَْيِلي فََمَرْرُت بِِك َوَرأَ  تَْمِليًحا، َولَْم تُقَمَّ ْيتُِك، َوإِذَا َزَمنُِك َزَمُن اْلُحب 

، فَِصْرِت ِلي بُّ  .َعلَْيِك َوَستَْرُت َعْوَرتَِك، َوَحلَْفُت لَِك، َودََخْلُت َمعَِك فِي َعْهٍد، يَقُوُل السَّي ِدُ الرَّ

 8 -3: 16حزقيال 

 

 أناس مرفوضين .2

 

اْلبَْيِت، َوقَاَل ِلعَْبِدِه: اْخُرْج َعاِجالً إِلَى َشَواِرعِ اْلَمِدينَِة َوأَِزقَّتَِها، ِحينَئٍِذ َغِضَب َربُّ 

 21: 14لوقا  َوأَْدِخْل إِلَى ُهنَا اْلَمَساِكيَن َواْلُجْدَع َواْلعُْرَج َواْلعُْمَي.

 

 نيأناس محتاج .3

 

 13: 29أرمياء  .َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجدُونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَنِي بُِكل ِ قَْلبِكُمْ 

 

 

 الخبر السار 

 َويُوَجدُ أَْيًضا َمَكان  

 22: 14لوقا 

 


