


 0101-01إنجيل القّديس لوقا .

ينفرد اإلنجيلّي لوقا برواية توبة زّكـا والتي نتأّمل بأحداثها في هذا األحد الحادي عشر 

 من زمن العنصرة.

يذكر لنا النّص بأّن زّكـا "كاَن َرئِيًسا ِلْلعَشَّاِريَن َوَغنِيًّا" أي كان من وجهاء القوم ومن 

طليعة المجتمع على المستوى المادّي رغم أّن النظرة إلى العّشارين إجماالً لم تكن جيّدة 

 في العالم اليهودّي إذ اقترنت صورتهم لديه بالسرقة واإلختالس.

ولكنّه كان مكّرًما من الّذين يهّمهم رضاه لمصالح خاّصة أو ألسباٍب أخرى مّما جعل 

 زّكـا وأترابه من العّشارين: متشاوفين ومتّكبرين ومقتدرين.

رغم ذلك، يورد النّص ما يلي: "وَكاَن يَْسعَى ِليََرى َمْن ُهَو يَُسوع، فَلَْم يَْقِدْر بَِسبَِب 

ْيَزةً ِلَكي َيَراه، ألَنَّ يَُسوَع كاَن  َم ُمْسِرًعا َوتََسلََّق ُجمَّ الـَجْمعِ ألَنَّهُ كاَن قَِصيَر القَاَمة. فَتَقَدَّ

 ُمْزِمعًا أَْن يَُمرَّ بَِها".

 رغبة زّكـا بلقاء يسوع جعلته يتجاوز كّل المعّوقات من قصر القامة والكبرياء...

وهذا يدخلنا إلى التأّمل بالجميّزة التي تأخذ هنا دور الصليب الّذي محا كّل ضعفنا وأحّل 

 مكانه قّوة المسيح...

الّرغبة بلقاء يسوع يرافقها إيماٌن كبير يزرع في النفس الثقة والّرجاء بإمكانية اللقاء به 

والتي ال تتّم دون تواضع القلب والّضمير تشبًّها بالمسيح الّذي تواضع وتنازل من عليائه 

 من أجل خالصنا.

 فماذا ينقصنا لنتواضع كزّكـا في سبيل لقاء المسيح؟!

ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الـَمَكان، َرفََع نََظَرهُ إِلَْيِه وقَاَل لَهُ: "يَا َزكَّـا،  يتابع النّص مورًدا: "َولَمَّ

 أَْسِرْع وإْنِزْل، فَعَلَيَّ أَْن أُقِيَم اليَوَم في بَْيتَِك".فَأَْسَرَع َونََزَل وإْستَْقبَلَهُ في بَْيتِِه َمْسُروًرا."

 يسوع ينظر إلينا دائًما حيث نكون حين نرغب بصدٍق في لقائه!

 ولكّن السؤال األهم هنا هو: هل يسبّب اللقاء بيسوع السرور لنا؟

فكم من المّرات يعلو الوجوم وجهنا في الكنيسة وكأنّنا نقوم بفرٍض ثقيل رغًما عنّا! بينما 

 المطلوب هو أن نأتي إليه "بسرعة" كما يسارع األحبّاء إلى لقاء بعضهم!

ّب: "يَا َرّب، َها  ا َزكَّا فََوقََف َوقَاَل ِللرَّ ولكّن زّكـا لم يكتِف باللقاء بل يضيف النّص: "أَمَّ

أَنَا أُْعِطي نِْصَف ُمْقتَنَياتِي ِلْلفُقََراء، َوإْن ُكْنُت قَْد َظلَْمُت أََحًدا بَِشيء، فَإِنِّي أَُردُّ لَهُ أَْربَعَةَ 

 أَْضعَاف".

ا جدًّا وهو التعويض عن أخطائه  أضاف زّكـا إلى رغبته وسروره بلقاء يسوع فعالً مهمًّ

 السابقة...

وهو ما يدعونا جميعًا إلى سؤال ذواتنا حول مدى صدقنا في محاولة التعويض عّما 

 أسأنا به إلى النّاس؟!

 رغبةٌ فسروٌر فتعويض ... هذا ما يعلّمنا إيّاه إنجيل اليوم فهال إتّعظنا؟!

 

ماألب شربل جعجع م.ل.  

  

 

 

24-83/01لوقا   
 

 األحد الرابع عشر من زمن العنصرة
 

 في بيت عنيا، وهي بلدة وادعة، كان ليسوع أصدقاء، يمرّ بمنزلهم ليستريح
 وليعيش لحظات من الهدوء والسكينة، وأصدقاؤه هم: مرتا ومريم ولعازر.

 في إنجيل اليوم نستعرض مقابلة ما بين األختين، مريم ومرتا، اللتان
 تبدوان، للوهلة األولى، متناقضتين في الخيارات.

 ولكّن الغوص في عمق هذا النّص يقودنا إلى ما هو أبعد من ظاهر هذا النّص.
 البيت بيت مرتا وهذا جلّي من خالل النّص؛ ومن طبيعة "سّت البيت" أن تكون

 "ُمْنَهِمَكًة بَِكْثَرِة الـِخْدَمة" كي يبقى بيتها نظيًفا ومضياًفا...
 ويمكننا أن نفهم أكثر سرّ إنهماكها حين يكون الضيف هو يسوع مع َمن يرافقه

 من تالميذ وجموع.
ْختِي

ُ
 من هنا، نفهم أّن ردّة فعلها )"يَا َرّب، أََما تُبَالي بِأَنَّ أ
 تََرَكْتنِي أَْخُدُم َوْحِدي؟ َفُقْل لََها أَْن تَُساِعَدنِي!"( هي

 ردّة فعل طبيعيّة بحكم كثرة العمل...
 ولكن، مرتا تعاملت مع يسوع كضيٍف دائم، إعتادت على حضوره، فتحوّلت إلى

 العمل وإرتكبت الخطأ القاتل بترك يسوع يعلّم مريم ومن رافقه، مفضّلةً 
 القيام بالعمل بحكم الواجب!

 خطأ مرتا هو خطأ في ترتيب األولويّات فيسوع وإن كان صديق البيت فهو ليس
 هذا الضّيف العادي بل هو من توّجه إليه مار بطرس قائالً: "يا رّب، إلى من

(.66: 6نذهب وكالم الحياة األبدية عندك؟" )يو   
 بهذا المعنى، أكّد يسوع لها بأّن مريم "إْخَتاَرتِ النَِّصيَب األَْفَضل،

 َولَْن ُيْنَزَع ِمْنَها".
 لم يقل النّص بأّن مريم أفضل من مرتا بل بما معناه بأّن مريم رأت بأنّ 
 اإلصغاء إلى يسوع هو أهّم وأبقى من األعمال المنزليّة وما شابه...

 
 هذا ينقلنا من التفسير إلى طرح األسئلة التالية على ذواتنا:

 هل يجد يسوع في بيتنا أصدقاء؟ •

 هل سيرتاح لجوّ العائلة الصغرى و الكبرى؟ •

 هل سيرتاح ويجد َمن يصغي إليه في الرعيّة؟ •

 هل الرعيّة جماعة أو مجموعة ناس يلتقون في الدفن والزواج والمناسبات؟ •

 هل إعتدنا على يسوع وأصبح ممالً بالنسبة إلينا؟ هل نُفضّل على اإلصغاء •

 إليه أو تناوله وخاصّة األحد، تحضير الغذاء أو فنجان قهوة في مكاٍن ما أو
 زيارة أحدهم؟

 ما هي أولويّاتنا وما مكان ربّنا فيها! •

 
  أسئلة تطرح وتنتظر إجابة من كّل واحد منّا!

 

 األب شربل جعجع م.ل.م
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Luc 10 38-42 

 
Marthe, Marie face à Jésus 
 

En survolant le récit, le commun des lecteurs voit clairement l’opposition entre deux comportements 

sur la façon de recevoir chez soi. 

En creusant un peu plus, nous pouvons parler de la façon d’exprimer l’amour que nous avons pour 

notre visiteur. 

Finalement, en mettant le récit dans son contexte, on aura une image beaucoup plus claire de ce 

que l’auteur de l’évangile veut nous faire comprendre : 

En Ac 6,2-4, on trouvera une opposition semblable entre le service de la Parole et celui des 

tables, d’où la nécessité de trancher entre les deux, et prioriser le service de la Parole à 

l’autre. 

Luc met en évidence le comportement de la femme face au Seigneur, pourquoi. 

 

Un Rabin du premier siècle ira jusqu’à dire : (apprendre la Loi à sa fille est comme lui apprendre 

la débauche) (Mishna, Sota 3,4). 

 

Jésus de son coté encourage la femme à suivre son enseignement et à être disciple comme les 

hommes en précisant (cette bonne part ne lui sera pas ôtée). 

 

La communauté du premier siècle comme nous autre d’ailleurs, a de la misère à accepter qu’une 

femme puisse exprimer et actualiser la Parole du Seigneur, pourtant les Saintes femmes aux services 

de la parole, abondent dans notre église. Notons à titre d’exemple Sainte Thérèse (docteur de 

l’église) en expliquant la Parole et mère Thérèsa en vivant la Parole au quotidien. 

 

Marie comme toutes les femmes de sa génération, s’apprête à faire le service de la table, et elle 

voulait que sa sœur apprenne à faire la même chose. Le Seigneur a tranché entre les deux services 

et c’est évident : le service de la Parole passe toujours en premier. Être disciple n’est pas réservé 

juste aux hommes (étant assise aux pieds du Maître, entrain de l’écouter, est la qualité d’un dis-

ciple), mais il y a une hiérarchie entre les disciples, que le Seigneur lui-même a instauré.  

 

Rappelons-nous ceci, tous les géants du siècle passé, ont passé à l’histoire, or il y avait un petit 

moine du nom de Charbel qui vivait dans une minuscule de chambre et qui avait une pierre comme 

oreiller, celui la continue à écrire son histoire en attirant l’attention de  l’humanité entière sur sa 

qualité de disciple. 

 

Gloire à Toi Seigneur, Car Tu n’as pas cessé de nous envoyer des petits clins d’œil 

 pour nous dire que Tu es là. Amen. 

           Fadi Ishac 
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 رغبةٌ فسروٌر فتعويض ... هذا ما يعلّمنا إيّاه إنجيل اليوم فهال إتّعظنا؟!

 

ماألب شربل جعجع م.ل.  

  

                                    Paroisse Notre-Dame du Liban 

                           Éparchie Saint Maron - Canada 

   

 

Laval, le 25 juillet 2016 

 

Révérend Père Charbel Geagea. 

Curé de la paroisse St Jean l’apôtre. 

 

Très cher frère, 

  

C’est avec beaucoup de joie et amour, que je vous convie à êtres des nôtres, en cette journée fami-

liale mariale que la communauté de la paroisse Notre Dame du Liban organise sous le patronage de 

S.E. Mgr Paul-Marwan Tabet, à l’occasion de la fête de L’Assomption de la Sainte Vierge Marie, le 

dimanche 14 août 2016.  

La messe solennelle sera présidée à 12 heures par S.E. Mgr Paul-Marwan Tabet, évêque des Maro-

nites au Canada. Elle sera suivie d’un dîner BBQ dans le boisé de l’église, sous les chapiteaux dans 

une ambiance festive, de musique, de folklore libanais et international, le tout dans une ambiance 

gorgée de fraternité et d’amitié. Cette journée mariale sera clôturée vers 21 heures par une proces-

sion aux chandelles au sanctuaire de la Vierge Marie. 

Pour concélébrer  veuillez apporter votre Habit liturgique (Chape et chemise) couleur crème avec le 

cèdre et vous présenter à 11 heures trente au plus tard.  

Au plaisir de vous accueillir en cette belle journée je vous prie de bien vouloir confirmer votre pré-

sence en appelant par téléphone ou internet (514) 602-2750, richardaher@hotmail.com 

 

Veuillez agréer, R.P.  Charbel  l’expression de mes sentiments les plus sincères. 

 

Ton petit frère  

  

P. Richard Daher, curé 

 
1625, montée Masson, Laval, Québec, H7E 4P2.   Bur : (450) 661-9990   Cell : (514) 602-2750     richardaher@hotmail.com 

 
 



 0101-01إنجيل القّديس لوقا .

ينفرد اإلنجيلّي لوقا برواية توبة زّكـا والتي نتأّمل بأحداثها في هذا األحد الحادي عشر 

 من زمن العنصرة.

يذكر لنا النّص بأّن زّكـا "كاَن َرئِيًسا ِلْلعَشَّاِريَن َوَغنِيًّا" أي كان من وجهاء القوم ومن 

طليعة المجتمع على المستوى المادّي رغم أّن النظرة إلى العّشارين إجماالً لم تكن جيّدة 

 في العالم اليهودّي إذ اقترنت صورتهم لديه بالسرقة واإلختالس.

ولكنّه كان مكّرًما من الّذين يهّمهم رضاه لمصالح خاّصة أو ألسباٍب أخرى مّما جعل 

 زّكـا وأترابه من العّشارين: متشاوفين ومتّكبرين ومقتدرين.

رغم ذلك، يورد النّص ما يلي: "وَكاَن يَْسعَى ِليََرى َمْن ُهَو يَُسوع، فَلَْم يَْقِدْر بَِسبَِب 

ْيَزةً ِلَكي َيَراه، ألَنَّ يَُسوَع كاَن  َم ُمْسِرًعا َوتََسلََّق ُجمَّ الـَجْمعِ ألَنَّهُ كاَن قَِصيَر القَاَمة. فَتَقَدَّ

 ُمْزِمعًا أَْن يَُمرَّ بَِها".

 رغبة زّكـا بلقاء يسوع جعلته يتجاوز كّل المعّوقات من قصر القامة والكبرياء...

وهذا يدخلنا إلى التأّمل بالجميّزة التي تأخذ هنا دور الصليب الّذي محا كّل ضعفنا وأحّل 

 مكانه قّوة المسيح...

الّرغبة بلقاء يسوع يرافقها إيماٌن كبير يزرع في النفس الثقة والّرجاء بإمكانية اللقاء به 

والتي ال تتّم دون تواضع القلب والّضمير تشبًّها بالمسيح الّذي تواضع وتنازل من عليائه 

 من أجل خالصنا.

 فماذا ينقصنا لنتواضع كزّكـا في سبيل لقاء المسيح؟!

ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الـَمَكان، َرفََع نََظَرهُ إِلَْيِه وقَاَل لَهُ: "يَا َزكَّـا،  يتابع النّص مورًدا: "َولَمَّ

 أَْسِرْع وإْنِزْل، فَعَلَيَّ أَْن أُقِيَم اليَوَم في بَْيتَِك".فَأَْسَرَع َونََزَل وإْستَْقبَلَهُ في بَْيتِِه َمْسُروًرا."

 يسوع ينظر إلينا دائًما حيث نكون حين نرغب بصدٍق في لقائه!

 ولكّن السؤال األهم هنا هو: هل يسبّب اللقاء بيسوع السرور لنا؟

فكم من المّرات يعلو الوجوم وجهنا في الكنيسة وكأنّنا نقوم بفرٍض ثقيل رغًما عنّا! بينما 

 المطلوب هو أن نأتي إليه "بسرعة" كما يسارع األحبّاء إلى لقاء بعضهم!

ّب: "يَا َرّب، َها  ا َزكَّا فََوقََف َوقَاَل ِللرَّ ولكّن زّكـا لم يكتِف باللقاء بل يضيف النّص: "أَمَّ

أَنَا أُْعِطي نِْصَف ُمْقتَنَياتِي ِلْلفُقََراء، َوإْن ُكْنُت قَْد َظلَْمُت أََحًدا بَِشيء، فَإِنِّي أَُردُّ لَهُ أَْربَعَةَ 

 أَْضعَاف".

ا جدًّا وهو التعويض عن أخطائه  أضاف زّكـا إلى رغبته وسروره بلقاء يسوع فعالً مهمًّ

 السابقة...

وهو ما يدعونا جميعًا إلى سؤال ذواتنا حول مدى صدقنا في محاولة التعويض عّما 

 أسأنا به إلى النّاس؟!

 رغبةٌ فسروٌر فتعويض ... هذا ما يعلّمنا إيّاه إنجيل اليوم فهال إتّعظنا؟!

 

ماألب شربل جعجع م.ل.  

  

                

 التوصيات الرعوية األسبوعية      

 

 

La Paroisse Saint-Jean l’apôtre vous convie a sa soirée des dames 

vendredi le 26 Août a 20:00h au restaurant  lordia boul. Curé-

labelle, Laval. Prix par personne: 40$ adulte, 20$ pour jeune fille 

moins de 12 ans. 

Pour vos reservations veuillez contacter Mme Lucie Moukarzel au 

514-991 5419, ou Mme Leila El-Heibeh au 514-777-7733 

 

 

  .بلواسلطلة اللبلريلد ً استكماالً لمشروع دعم الرعية يُرجى من الجميع إعادة البطاقات المرسلللة سلابلقلا

 وللراغبين في المساهمة والمشاركة في بناء الرعية يمكن استعمال إحدى الطرق التالية:

· Transfert direct (chèque specimen). 

· Paypal. 

· Chèque direct. 

 

 

  للراغبين اإلتصال 1192آب  19الى  91تنّظم الرعية مخيّماً عائلياً صيفياً لمدة ثالثة أيام من .

 . االماكن محدودة.494 141 1212بالسيدة ريتا التيّار 

 

 ملروان تلابلت -بلولاللملطلران يحتفل صاحب السيلادة الى السماء،  لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

كندا، بالذبيحة اإللهية يعاونه كهنة الرعايا اللملارونليلة  -السامي اإلحترام، راعي أبرشية مار مارون 

، في مزار 1192آب  2صباحاً، من صباح السبت  91.01وذلك عند الساعة  في مونتلاير واوتاوا 

 الدعوة عامة.. Rigaud -سيدة لورد 

 

  مروان تابت السامي اإلحترام، راعي أبرشية مار مارون -بولبحضور صاحب السيادة المطران- 

آب  94الى السماء، يوم األحد  بعيد انتقال السيدة العذراءتحتفل رعية سيدة لبنان في الفال كندا، 

ظهراً. يتضمن البرنامج فقرات منوعة  91.11. ويترأس سيادته الذبيحة اإللهية عند الساعة 1192

 فنية وترفيهية. 



 0101-01إنجيل القّديس لوقا .

ينفرد اإلنجيلّي لوقا برواية توبة زّكـا والتي نتأّمل بأحداثها في هذا األحد الحادي عشر 

 من زمن العنصرة.

يذكر لنا النّص بأّن زّكـا "كاَن َرئِيًسا ِلْلعَشَّاِريَن َوَغنِيًّا" أي كان من وجهاء القوم ومن 

طليعة المجتمع على المستوى المادّي رغم أّن النظرة إلى العّشارين إجماالً لم تكن جيّدة 

 في العالم اليهودّي إذ اقترنت صورتهم لديه بالسرقة واإلختالس.

ولكنّه كان مكّرًما من الّذين يهّمهم رضاه لمصالح خاّصة أو ألسباٍب أخرى مّما جعل 

 زّكـا وأترابه من العّشارين: متشاوفين ومتّكبرين ومقتدرين.

رغم ذلك، يورد النّص ما يلي: "وَكاَن يَْسعَى ِليََرى َمْن ُهَو يَُسوع، فَلَْم يَْقِدْر بَِسبَِب 

ْيَزةً ِلَكي َيَراه، ألَنَّ يَُسوَع كاَن  َم ُمْسِرًعا َوتََسلََّق ُجمَّ الـَجْمعِ ألَنَّهُ كاَن قَِصيَر القَاَمة. فَتَقَدَّ

 ُمْزِمعًا أَْن يَُمرَّ بَِها".

 رغبة زّكـا بلقاء يسوع جعلته يتجاوز كّل المعّوقات من قصر القامة والكبرياء...

وهذا يدخلنا إلى التأّمل بالجميّزة التي تأخذ هنا دور الصليب الّذي محا كّل ضعفنا وأحّل 

 مكانه قّوة المسيح...

الّرغبة بلقاء يسوع يرافقها إيماٌن كبير يزرع في النفس الثقة والّرجاء بإمكانية اللقاء به 

والتي ال تتّم دون تواضع القلب والّضمير تشبًّها بالمسيح الّذي تواضع وتنازل من عليائه 

 من أجل خالصنا.

 فماذا ينقصنا لنتواضع كزّكـا في سبيل لقاء المسيح؟!

ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الـَمَكان، َرفََع نََظَرهُ إِلَْيِه وقَاَل لَهُ: "يَا َزكَّـا،  يتابع النّص مورًدا: "َولَمَّ

 أَْسِرْع وإْنِزْل، فَعَلَيَّ أَْن أُقِيَم اليَوَم في بَْيتَِك".فَأَْسَرَع َونََزَل وإْستَْقبَلَهُ في بَْيتِِه َمْسُروًرا."

 يسوع ينظر إلينا دائًما حيث نكون حين نرغب بصدٍق في لقائه!

 ولكّن السؤال األهم هنا هو: هل يسبّب اللقاء بيسوع السرور لنا؟

فكم من المّرات يعلو الوجوم وجهنا في الكنيسة وكأنّنا نقوم بفرٍض ثقيل رغًما عنّا! بينما 

 المطلوب هو أن نأتي إليه "بسرعة" كما يسارع األحبّاء إلى لقاء بعضهم!

ّب: "يَا َرّب، َها  ا َزكَّا فََوقََف َوقَاَل ِللرَّ ولكّن زّكـا لم يكتِف باللقاء بل يضيف النّص: "أَمَّ

أَنَا أُْعِطي نِْصَف ُمْقتَنَياتِي ِلْلفُقََراء، َوإْن ُكْنُت قَْد َظلَْمُت أََحًدا بَِشيء، فَإِنِّي أَُردُّ لَهُ أَْربَعَةَ 

 أَْضعَاف".

ا جدًّا وهو التعويض عن أخطائه  أضاف زّكـا إلى رغبته وسروره بلقاء يسوع فعالً مهمًّ

 السابقة...

وهو ما يدعونا جميعًا إلى سؤال ذواتنا حول مدى صدقنا في محاولة التعويض عّما 

 أسأنا به إلى النّاس؟!

 رغبةٌ فسروٌر فتعويض ... هذا ما يعلّمنا إيّاه إنجيل اليوم فهال إتّعظنا؟!

 

ماألب شربل جعجع م.ل.  

  

 

3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 0101-01إنجيل القّديس لوقا .

ينفرد اإلنجيلّي لوقا برواية توبة زّكـا والتي نتأّمل بأحداثها في هذا األحد الحادي عشر 

 من زمن العنصرة.

يذكر لنا النّص بأّن زّكـا "كاَن َرئِيًسا ِلْلعَشَّاِريَن َوَغنِيًّا" أي كان من وجهاء القوم ومن 

طليعة المجتمع على المستوى المادّي رغم أّن النظرة إلى العّشارين إجماالً لم تكن جيّدة 

 في العالم اليهودّي إذ اقترنت صورتهم لديه بالسرقة واإلختالس.

ولكنّه كان مكّرًما من الّذين يهّمهم رضاه لمصالح خاّصة أو ألسباٍب أخرى مّما جعل 

 زّكـا وأترابه من العّشارين: متشاوفين ومتّكبرين ومقتدرين.

رغم ذلك، يورد النّص ما يلي: "وَكاَن يَْسعَى ِليََرى َمْن ُهَو يَُسوع، فَلَْم يَْقِدْر بَِسبَِب 

ْيَزةً ِلَكي َيَراه، ألَنَّ يَُسوَع كاَن  َم ُمْسِرًعا َوتََسلََّق ُجمَّ الـَجْمعِ ألَنَّهُ كاَن قَِصيَر القَاَمة. فَتَقَدَّ

 ُمْزِمعًا أَْن يَُمرَّ بَِها".

 رغبة زّكـا بلقاء يسوع جعلته يتجاوز كّل المعّوقات من قصر القامة والكبرياء...

وهذا يدخلنا إلى التأّمل بالجميّزة التي تأخذ هنا دور الصليب الّذي محا كّل ضعفنا وأحّل 

 مكانه قّوة المسيح...

الّرغبة بلقاء يسوع يرافقها إيماٌن كبير يزرع في النفس الثقة والّرجاء بإمكانية اللقاء به 

والتي ال تتّم دون تواضع القلب والّضمير تشبًّها بالمسيح الّذي تواضع وتنازل من عليائه 

 من أجل خالصنا.

 فماذا ينقصنا لنتواضع كزّكـا في سبيل لقاء المسيح؟!

ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الـَمَكان، َرفََع نََظَرهُ إِلَْيِه وقَاَل لَهُ: "يَا َزكَّـا،  يتابع النّص مورًدا: "َولَمَّ

 أَْسِرْع وإْنِزْل، فَعَلَيَّ أَْن أُقِيَم اليَوَم في بَْيتَِك".فَأَْسَرَع َونََزَل وإْستَْقبَلَهُ في بَْيتِِه َمْسُروًرا."

 يسوع ينظر إلينا دائًما حيث نكون حين نرغب بصدٍق في لقائه!

 ولكّن السؤال األهم هنا هو: هل يسبّب اللقاء بيسوع السرور لنا؟

فكم من المّرات يعلو الوجوم وجهنا في الكنيسة وكأنّنا نقوم بفرٍض ثقيل رغًما عنّا! بينما 

 المطلوب هو أن نأتي إليه "بسرعة" كما يسارع األحبّاء إلى لقاء بعضهم!

ّب: "يَا َرّب، َها  ا َزكَّا فََوقََف َوقَاَل ِللرَّ ولكّن زّكـا لم يكتِف باللقاء بل يضيف النّص: "أَمَّ

أَنَا أُْعِطي نِْصَف ُمْقتَنَياتِي ِلْلفُقََراء، َوإْن ُكْنُت قَْد َظلَْمُت أََحًدا بَِشيء، فَإِنِّي أَُردُّ لَهُ أَْربَعَةَ 

 أَْضعَاف".

ا جدًّا وهو التعويض عن أخطائه  أضاف زّكـا إلى رغبته وسروره بلقاء يسوع فعالً مهمًّ

 السابقة...

وهو ما يدعونا جميعًا إلى سؤال ذواتنا حول مدى صدقنا في محاولة التعويض عّما 

 أسأنا به إلى النّاس؟!

 رغبةٌ فسروٌر فتعويض ... هذا ما يعلّمنا إيّاه إنجيل اليوم فهال إتّعظنا؟!

 

ماألب شربل جعجع م.ل.  
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ينفرد اإلنجيلّي لوقا برواية توبة زّكـا والتي نتأّمل بأحداثها في هذا األحد الحادي عشر 

 من زمن العنصرة.

يذكر لنا النّص بأّن زّكـا "كاَن َرئِيًسا ِلْلعَشَّاِريَن َوَغنِيًّا" أي كان من وجهاء القوم ومن 

طليعة المجتمع على المستوى المادّي رغم أّن النظرة إلى العّشارين إجماالً لم تكن جيّدة 

 في العالم اليهودّي إذ اقترنت صورتهم لديه بالسرقة واإلختالس.

ولكنّه كان مكّرًما من الّذين يهّمهم رضاه لمصالح خاّصة أو ألسباٍب أخرى مّما جعل 

 زّكـا وأترابه من العّشارين: متشاوفين ومتّكبرين ومقتدرين.

رغم ذلك، يورد النّص ما يلي: "وَكاَن يَْسعَى ِليََرى َمْن ُهَو يَُسوع، فَلَْم يَْقِدْر بَِسبَِب 

ْيَزةً ِلَكي َيَراه، ألَنَّ يَُسوَع كاَن  َم ُمْسِرًعا َوتََسلََّق ُجمَّ الـَجْمعِ ألَنَّهُ كاَن قَِصيَر القَاَمة. فَتَقَدَّ

 ُمْزِمعًا أَْن يَُمرَّ بَِها".

 رغبة زّكـا بلقاء يسوع جعلته يتجاوز كّل المعّوقات من قصر القامة والكبرياء...

وهذا يدخلنا إلى التأّمل بالجميّزة التي تأخذ هنا دور الصليب الّذي محا كّل ضعفنا وأحّل 

 مكانه قّوة المسيح...

الّرغبة بلقاء يسوع يرافقها إيماٌن كبير يزرع في النفس الثقة والّرجاء بإمكانية اللقاء به 

والتي ال تتّم دون تواضع القلب والّضمير تشبًّها بالمسيح الّذي تواضع وتنازل من عليائه 

 من أجل خالصنا.

 فماذا ينقصنا لنتواضع كزّكـا في سبيل لقاء المسيح؟!

ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الـَمَكان، َرفََع نََظَرهُ إِلَْيِه وقَاَل لَهُ: "يَا َزكَّـا،  يتابع النّص مورًدا: "َولَمَّ

 أَْسِرْع وإْنِزْل، فَعَلَيَّ أَْن أُقِيَم اليَوَم في بَْيتَِك".فَأَْسَرَع َونََزَل وإْستَْقبَلَهُ في بَْيتِِه َمْسُروًرا."

 يسوع ينظر إلينا دائًما حيث نكون حين نرغب بصدٍق في لقائه!

 ولكّن السؤال األهم هنا هو: هل يسبّب اللقاء بيسوع السرور لنا؟

فكم من المّرات يعلو الوجوم وجهنا في الكنيسة وكأنّنا نقوم بفرٍض ثقيل رغًما عنّا! بينما 

 المطلوب هو أن نأتي إليه "بسرعة" كما يسارع األحبّاء إلى لقاء بعضهم!

ّب: "يَا َرّب، َها  ا َزكَّا فََوقََف َوقَاَل ِللرَّ ولكّن زّكـا لم يكتِف باللقاء بل يضيف النّص: "أَمَّ

أَنَا أُْعِطي نِْصَف ُمْقتَنَياتِي ِلْلفُقََراء، َوإْن ُكْنُت قَْد َظلَْمُت أََحًدا بَِشيء، فَإِنِّي أَُردُّ لَهُ أَْربَعَةَ 

 أَْضعَاف".

ا جدًّا وهو التعويض عن أخطائه  أضاف زّكـا إلى رغبته وسروره بلقاء يسوع فعالً مهمًّ

 السابقة...

وهو ما يدعونا جميعًا إلى سؤال ذواتنا حول مدى صدقنا في محاولة التعويض عّما 

 أسأنا به إلى النّاس؟!

 رغبةٌ فسروٌر فتعويض ... هذا ما يعلّمنا إيّاه إنجيل اليوم فهال إتّعظنا؟!

 

ماألب شربل جعجع م.ل.  
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Pour vos annonces 

prière de contacter 

Joe Nasr : 514 961-7731  

Quête du 

07 Août 2016: 943$ 

Merci de votre générosité 



 

Comité Courier Jour / Heure 

Secrétariat info@paroissestjeanlapotre.ca 
Du lundi jusqu’à 

samedi 

Chorale chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
Lundi 

7h30 – 9h30 

Première 

Communion 
communion@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse Jeunes 

(3-11 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse Adultes 

(12-17 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Jeune (12-17) jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

(5h30 – 6h30) 

Chevaliers de 

saint Jean 
Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

2
e
 & 4

e 

jeudi du mois 

École des Parents prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 

2
e
 & 4

e
 vendredi 

du mois 

(07:30 à 08:30) 

Famille Nazareth nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

7h30 à 08 :30 

Scouts scouts@paroissestjeanlapotre.ca 
Vendredi 

6h :00 à 9h00 

Comité des 

Dames 
dames@paroissestjeanlapotre.ca  

A l’écoute ecoute@paroissestjeanlapotre.ca   

Bulletin bulletin@paroissestjeanlapotre.ca   

Paroisse St Jean L’apôtre  
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