


 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.  

  

 

٠٥ -٦٣/ ٧لوقا   
 

 االحد الخامس عشر من زمن العنصرة

 /2-82/5يحّدثنا لوقا االنجيلي عن إقامة وليمة ليسوع فقد ذكر أوالً وليمة أقيمت ليسوع في 
 والوليمة األخرى الّتي نحن بصددها ولكن شتّان بين الوليمتين:

فالوليمة األولى كانت قد أقيمت في منزل رجٍل عّشار إسمه متّى، محتقٍر مرذول من الناس وقد • 
جمعت حولها كّل العشارين والخطأة والمنبوذين والمحبين والمعجبين بيسوع وفي معظمهم كانوا 

  يتّشوقون أو يتطلّعون إلى يسوع برغبة في االستجابة لطلبهم.
والوليمة الثانية قد أقيمت في منزل أحد الفّريسيين الوجهاء إسمه سمعان، بيٌت محترم جمعت • 

حولها األشراف واالعيان وذوي السلطان والنفوذ والمنتقدين وفي الوليمتين كان يسوع حريصاً 
على كسب الجميع وخالصهم... فهكذا هو يسوع جاء ليزيل الفوارق والفواصل بين الناس ويجمع 

 الكّل في بيت االب.

 فيما يلي سنتأّمل في هذا النّص كي نغرف منه العبر:
 الفريسي وسبب دعوته ليسوع -1

إّن أّول ما يلفت إنتباهنا هو موقف الفّريسي ودعوته إلقامة وليمة ليسوع. فمن خالل المواقف 
المتعّددة اّلتي نجدها في االنجيل للفريسيين تجاه يسوع لم نجد موقفًا واحًدا مؤيًدا ليسوع بل كانت 

كلّها عبارة عن انتقاد له ومحاولة منهم ليمسكوه بكلمة. ولم يوجد فريسي واحد إقامة وليمة غذاء أو 
عشاء ليسوع بدافع الحّب له إّنما للتظاهر أمام صديقه الفريسّي اآلخر، وهذا يؤّكد لنا إّن الفريسّي 

أقام وليمة في بيته للتظاهر ولم يتمكن ابداً من أن يقيم وليمه في قلبه ليسكن ويجلس يسوع فيه. 
ولكنّه حكم على يسوع حين تساءل لو كان نبياً لعلم من تكون هذه المرأة وكيف يسمح لها بأن 

تلمسه أو تقترب منه وتقبل قدميه وتمسحهما... فشريعتنا اليهودية تحّرم مثل هذه األفعال وال سيّما 
 من يقترب من امرأة زانية يصير معها نجساً. كان فكر الفريسي مزدوج االتّهام:

 أنكر على يسوع أنّه نبي. -1
 حكم على المرأة بأنها خاطئة وتستوجب الدينونة وال مجال أمامها للتوبة. -/

 خالصة موقف الرجل الفريسي
إنّه اقام الوليمة وانفق ماالً كثيراً وتعب وعمل ولكنه لم يقّدم من قلبه عمل محبة واحد تجاه يسوع 
بل سعى إلى تمجيد وتعظيم نفسه أمام الوجهاء والّشرفاء اّلذين امتألت بهم وليمة األطعمة الفاخرة 

 في منظرها والفقيرة الخالية تماماً من افعال المحبة الحقيقة.
 المرأة الخاطئة حالتها وقبولها يسوع-/

لم نجد في هذا النّص إشارة واحدة على تدّل وجود دعوة للمرأة لحضور الوليمة في منزل سمعان 

  الفريسي.

إنّما نعمة هللا هي التى حّركت قلب هذه المرأة واعطتها القّوة والشجاعة على اختراق جدارن 

الصمت والعار واالنتقادات الاّلذعة لتقترب من يسوع وفي قلبها حّب دفين إلى التوبة والسيرة 

الحسنة وال طريق لها لتحقيق ذلك سوى اإلقتراب من رب التوبة والشفاء الغافر كّل الخطايا 

وماحي كّل الذنوب وواهب النعمة والحياة والّسالم لكّل من يلتجئ اليه ويرتمي عنده ويلقي من على 

  كتفه همومه ومشاكله عليه.

 إّن ما نعرفه عن هذه المرأة هو شيٌء واحٌد: إنّها خاطئة والسؤال هنا هل لكونها خاطئة فقدت معنى 



 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 
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الحياة وضاعت منها الحكمة والبهجة؟ هل فقدت القدرة في إعادة تشكيل حياتها من جديد؟ وهل 
 فقدت األمل في أن تخلق من جديد وتغفر خطاياها وتعود إلى عهد النعمة؟

قلت أن المرأة اقتربت بشجاعة وجرأة فاقت حدود الشريعة ألن قلبها امتأل أّوالً من نعمة هللا 
وكسرت كّل الحواجز المظلمة في حياتها في وجود أشخاٍص عاشوا ومارسوا الخطيئة معها داخل 

بيت الفّريسّي ولم يعد يهّمها سوى أمٌر واحد هو كيفية التعبير عن تجاوبها مع نعمة هللا في لقاء 
 المسيح رّب الرأفة والحنان.

صحيح أّن الفّريسي اقام وليمة ظاهر وليمة ماديّة لكنها هي أقامت وليمة روحيّة حقيقيّة حملتها في 
قلبها. فقدت أفضل ما تملك أوالً على المستوى المادّي، الّطيب الغالي الثمن وشعرها الذين مسحت 

بهما قدمي يسوع، حيث امتزج فيها الطيب )المادة المشتراة( مع الدموع )الداخل( النازلة من عينيها 
أي كيانها ورغباتها في الخروج واالنتصار على سلطان الخطيئة والشر إلى امتالك النعمة 

 والتبرير والطهارة.
 خالصة موقف المرأة وحالها

إنّها امرأة خاطئة ، منكسرة ذليلة بسبب الخطيئة ونظرة الناس وموقف الشريعة، تحّدت ذاتها 
واآلخرين واسرعت نحو يسوع وقدمت أغلى ما عندها لتعّبر عن احتياجها الحقيقي وهو التوبة 
والعودة إلى ذاتها. كم هو عظيم هذا الموقف ،فهل يا تري أنت قادٌر أن تأخذ من موقف المرأة 
الخاطئة موقفاً لك؟ هل أنت قادٌر على أن تتغلب على ذاتك وملذّاتك لتلتقي بالمسيح وتنهل منه 

 السالم لذاتك ولآلخرين.
 يسوع المسيح رب وغافر -2

جاء يسوع الى بيت الفريسي ليس فقط ليكون ضيف الوليمة التى أعّدها بل ليكون الفريسّي وغيره 
كالمرأة الخاطئة وأنت أيًضا، يا أخي الحبيب، ضيوفًا على المائدة اّلتي أعّدها لك المسيح على 

الصليب، عندما قّدم ذاته ذبيحة حب مرضاة لدى االب وها الوليمة تقام كّل يوم وهى حاضرة أبداً 
 على المذبح وليمة الشكر )التناول( وليمة المغفرة )التوبة واالعتراف(.

المسيح يسوع لن يرفضك إن جئت أنت اليه وسيقبلك كما قبل دعوة الفّريسّي له على الرغم مّما 
كانت تحمله خبايا الّدعوة من انتقادات ومن عدم اإلعتراف به كنبّي يعرف الخفايا وفاحص القلوب 
والكلى والضمائر، باسط األرض والسماء.... غفر للمرأة كثيراً وربط بين الفغران والحّب ومنحها 
الّسالم بقوله "اذهبي بسالم". فيسوع كرّب وغافر قد قال لم آت ألدعو أبراًرا، بل خطأة إلى التوبة. 

 وأضاف قائالً : "تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم".
تعال إليه واكشف خطاياك وال تكتمها فَمْن يَْكتُُم َخَطايَاهُ الَ يَْنَجُح َوَمْن يُِقرُّ بَِها َوَيتُْرُكَها يُْرَحُم" وينال 

 النعمة والخالص والحياة" َوَنْحُن أَْمَواٌت بِاْلَخَطايَا أَْحيَانَا َمَع اْلَمِسيحِ بِالنِّْعَمِة أَْنتُْم ُمَخلَُّصوَن.
 ماذا يقول لنا هذاالنص اليوم: -4

أليوم، المرأة الخاطئة كسرت الحاجز والجدار المرعبة التي سيجتها لها الخطيئة، وأنت كم من 

سياج حول ذاتك صنعته أنت بفعل الخطيئة أو بالتعّدي على حقوق الغير أو باالّدعاءات الكاذبة وكم 

من حصون وحماية لذاتك بالنعمة قد عملت على هدمها وفقدانها... تعال إلى المسيح وارتِم عند 

قدميه وقّدم له ذاتك وهو ال يريد أكثر من هذا "يا بنّي أعطني قلبك". تعال إلى يسوع وخذ وقتك 

  وانظر إلى ذاتك وإليه وسترى النتيجة واكشف ذاتك أمامه...

 هل أنت في خوف معين من أمٍر ما؟

  ما الّذي يشعرك باإلحباط والتعب؟

  وما هي نقاط الضعف والفشل في حياتك؟

تعال إلى يسوع واطلب منه المعونة والقوة والرحمة والنجاح، أنظر إلى يسوع على الصليب الّذي 

حوله من خشبة عار إلى مجد عند أقدام الّصليب وستجد ذاتك ويتحّول الفشل إلى نجاح والمرض 

إلى شفاء واليأس الى رجاء والخوف إلى شجاعة والقلق واالضطراب إلى سكينة واستقرار 

 والحزن يصير مصدر فرح والضيق مصدر سعة ويتحول الشقاء والذّل الى رحمة ورأفة الرب.

ماألب شربل جعجع م.ل.  



 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.  

  

Luc 7 36-50 
 

 

Jésus, le Pharisien et la femme pécheresse. 

 

Après la lecture de ce passage, une question s’impose : 

Pourquoi les pécheurs arrivent à reconnaître Jésus comme Mes-

sie tandis que les officiers de Dieu regardent Jésus de travers ? 

 

La douceur de Dieu ne peut être vue par un homme plein de lui

-même à un point ou il peut se permettre de montrer à Dieu 

comment agir. C’est la situation de beaucoup d’entre nous : on 

dit : si j’étais Dieu, j’agis de cette façon ou bien on se demande 

pourquoi tant de méchanceté dans le monde et Dieu n’inter-

vient pas (c’est le cas de ceux qui vivent en spectateur.) Or l’es-

sence de Dieu est amour agissant qui n’arrête jamais et qui ne 

chôme pas. Il est toujours à la recherche de ceux et celles qui 

veulent lui offrir leurs mains, leur disponibilité bref leurs temps. 
 

À la demande sourde de la femme, Jésus réponds par OUI car 

par son amour elle a touché le cœur de Dieu, par son abaisse-

ment elle continue à toucher le cœur de tous ceux qui lisent son 

histoire. 
 

Dieu nous appelle, nous presse le pas pour nous libérer de tout 

ce qui nous accable et nous empêche de fonctionner paisible-

ment. 

Donne-nous Seigneur la force de se reconnaître pêcheurs, ac-

corde-nous le courage de se regarder en vue de s’ajuster à tes 

attentes. Amen! 

 

     Fadi Ishac 



 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. 

 

 



 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.  

  

 



 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 
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 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!
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وهو ما يدعونا جميعًا إلى سؤال ذواتنا حول مدى صدقنا في محاولة التعويض عّما 
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 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 
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Pour vos annonces 

prière de contacter 

Joe Nasr : 514 961-7731  

Quête du 

14 Août 2016: 851$ 

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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