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األحد احلادي عشر من زمن العنصرة العنوان األحد

١صفحة

ار  توبة زكّا العشّ
(لو ١٩/ ١-١٠)

تَازُها، َرِيْحا وَبَدأَ يَجْ وعُ أ لَ يَسُ ١. دَخَ
يًّا. ارِينَ وَغَنِ شَّ ا لِلْعَ َئِيسً هُ زَكَّا، كانَ ر مُ لٌ ٱسْ ٢. وإِذَا رَجُ

ة. امَ يرَ القَ َّهُ كانَ قَصِ َن عِ أل بَبِ اجلَمْ ْ بِسَ دِر لَمْ يَقْ وع، فَ وَ يَسُ نْ هُ ى لِيَرَى مَ عَ ٣. وكَانَ يَسْ
ا. َّ بِهَ ُر ا أَنْ ميَ عً ْمِ ز وعَ كانَ مُ َنَّ يَسُ يْزَةً لِكَي يَرَاه، أل مَّ لَّقَ جُ ا وَتَسَ عً رِ سْ دَّمَ مُ تَقَ ٤. فَ

لَيَّ أَنْ أُقِيمَ  عَ ، فَ لْ ْزِ عْ وٱن رِ رَهُ إِلَيْهِ وقَالَ لَهُ: "يَا زَكَّا، أَسْ عَ نَظَ َكَان، رَفَ وعُ إِلَى امل لَ يَسُ َّا وَصَ ٥. وَملَ
." اليَومَ في بَيْتِكَ

ًا. رُور سْ بَلَهُ في بَيْتِهِ مَ تَقْ رَعَ وَنَزَلَ وٱسْ َسْ أ ٦. فَ
اطِئ". لٍ خَ نْدَ رَجُ لَ لِيَبِيتَ عِ رُونَ قَائِلني: "دَخَ ذُوا يَتَذَمَّ َخَ أ يعُ ذلِكَ فَ َأَى اجلَمِ ٧. وَر

رَاء، وَإنْ كُنْتُ قَدْ  قَ تَنَياتِي لِلْفُ قْ فَ مُ طِي نِصْ َنَا أُعْ أ ا  ، هَ : "يَا رَبّ َّبّ وَقَفَ وَقَالَ لِلر ا زَكَّا فَ ٨. أَمَّ
اف". عَ ةَ أَضْ ْبَعَ َر ُدُّ لَهُ أ َر إِنِّي أ يء، فَ دًا بِشَ تُ أَحَ لَمْ ظَ

ْرَاهِيم. ْنٌ إلِب ا ٱب وَ أَيْضً لَ هُ َّجُ َنَّ هذَا الر َالصُ لِهذَا البَيْت، أل ارَ اخل وع: "أَليَومَ صَ الَ لَهُ يَسُ ٩. فقَ
هُ". لِّصَ ائِعِ وَيُخَ نِ الضَّ ثَ عَ اءَ لِيَبْحَ انِ جَ ْنَ اإلِنْسَ ١٠. فإِنَّ ٱب

مقدّمة
دُسِ الَذي يُغيّرُ  لُ إبتداءً من هذا األحدِ احلادي عشرَ بثمارِ الرُّوحِ القُ ال زلْنا في زمنِ العنصرةِ نتأمّ
ارِ حيثُ كان التَّحوّلُ  لوبَ مبجرّدِ ان نستسلِمَ إللهاماتِه كما حدثَ مع زكّا العشّ النُّفوسَ والقُ

فَ له عن حبِّه ورغبتِه أن يُقيمَ في حياتِه.   اجلذريُّ في حياتِه عندما التقى يسوعُ الّذي كشَ

شرح اآليات
تَازُها، َرِيْحا وَبَدأَ يَجْ وعُ أ لَ يَسُ ١. دَخَ

يًّا. ارِينَ وَغَنِ شَّ ا لِلْعَ َئِيسً هُ زَكَّا، كانَ ر مُ لٌ ٱسْ ٢. وإِذَا رَجُ
ة. امَ يرَ القَ َّهُ كانَ قَصِ َن عِ أل بَبِ اجلَمْ ْ بِسَ دِر لَمْ يَقْ وع، فَ وَ يَسُ نْ هُ ى لِيَرَى مَ عَ ٣. وكَانَ يَسْ

ه ألنَه كانَ  نْ بني قومِ ا مِ َّه كانَ مكروهً يحتلُّ زكّا مكانةً مرموقةً في اجملتمعِ اليهوديِّ غيرِ أن
ارين وقد اغتنى  ا للعشّ ًا بل كان رئيسً ار الً مع احملتلِّ الرُّومانيِّ. فهو ليْسَ فقط عشَّ متعامِ

خالصة روحيّة
سَ عمقَ قلوبِنا ألنّه  دُ أن يُعطيَ حياتَه لكلِّ واحدٍ منَّا. يريدُ أنْ يلمُ تَعِ ُسْ ، امل هي رغبةُ يسوعَ
عْ  رِ يعرفِنُا بخطايانا، بضعفِنا وبهشاشتِنا وبرُغْمِ كلِّ ذلك هو يَرْغَبُ أنْ يُقيمَ عندَنا. فلنُسْ
المَ ونخرجَ بالتّالي من منْطِقِ  ونشرِّعْ له قلوبَنا ونسمحْ له أنْ يغيِّرَ حياتَنا فنجدَ الفرحَ والسَّ

   . اإلحباطِ والقلقِ

بِ النَّاسِ وأموالِهم. لكنَّه ومع  ّا يجنيه من تَعَ ها مم نَ األموالِ الّتي كان يقتطِعُ بالتّأكّيدِ مِ
ه كما هي احلالُ في عدّة أحداثٍ شبيهةٍ  ذلك يُريدُ فقط أن "يرى" يسوعَ فكانَتْ اجلموعُ متنعُ

 . في اإلجنيلِ

ا. َّ بِهَ ُر ا أَنْ ميَ عً ْمِ ز وعَ كانَ مُ َنَّ يَسُ يْزَةً لِكَي يَرَاه، أل مَّ لَّقَ جُ ا وَتَسَ عً رِ سْ دَّمَ مُ تَقَ ٤. فَ
لَيَّ أَنْ أُقِيمَ  عَ ، فَ لْ ْزِ عْ وٱن رِ رَهُ إِلَيْهِ وقَالَ لَهُ: "يَا زَكَّا، أَسْ عَ نَظَ َكَان، رَفَ وعُ إِلَى امل لَ يَسُ َّا وَصَ ٥. وَملَ

." اليَومَ في بَيْتِكَ
ًا. رُور سْ بَلَهُ في بَيْتِهِ مَ تَقْ رَعَ وَنَزَلَ وٱسْ َسْ أ ٦. فَ

ها  إغتنمَ . هي مبادرةٌ صغيرةٌ  يزةٍ مَّ الى جُ دَ  يرى فصعِ أن  زكّا   َّ أصر قامتِه  رِ  قُصْ بالرُّغمِ من 
. لقد  يسوعُ فرصةً ليؤكّدَ أنّه ما أتى فقط من أجلِ األصحاءِ بل وبخاصةٍ من أجلِ اخلطأةِ
َّبَّ في  رَعَ واستقبلَ الر َسْ تْ كلمتُه وجدانَه فأ لَتَها ومسَّ لَتْ نظرةُ يسوعَ في قلبِ زكّا فِعْ عَ فَ
بازدراءٍ  إليه  رَ  يُنظَ أنْ  اعتادَ  لقد   . األمانِ سرورِ  الى  التّفتيشِ  قلقِ  من  حياتَه  وحتوّلَتْ  بيتِه 

عُ اإلنسانَ وال تزدريهِ.  رةً أخرى، نِظرةَ يسوعَ الّتي تَرفَ فاكتَشفَ نِظْ

اطِئ". لٍ خَ نْدَ رَجُ لَ لِيَبِيتَ عِ رُونَ قَائِلني: "دَخَ ذُوا يَتَذَمَّ َخَ أ يعُ ذلِكَ فَ َأَى اجلَمِ ٧. وَر
 ، دِه وال عمقَ محبتِه للنَّاسِ لْفَ يسوعَ دون أنْ يفهموا حقيقةَ جتسُّ هي حالُ الّذين يسيرون خَ
يتوقّفُ في األشخاصِ على حالتِهم  روا. يسوعُ ال  ا هم فتذمّ أمَّ زكّا  حَ  رِ فَ لقد   . النَّاسِ كلِّ 

 . م الكلمةُ هُ سَ ه هو ما يصيرون إليه بعدَ أن تلمُ احلاضرةِ فما يهمّ

رَاء، وَإنْ كُنْتُ قَدْ  قَ تَنَياتِي لِلْفُ قْ فَ مُ طِي نِصْ َنَا أُعْ أ ا  ، هَ : "يَا رَبّ َّبّ وَقَفَ وَقَالَ لِلر ا زَكَّا فَ ٨. أَمَّ
اف". عَ ةَ أَضْ ْبَعَ َر ُدُّ لَهُ أ َر إِنِّي أ يء، فَ دًا بِشَ تُ أَحَ لَمْ ظَ

نا. إنه التَّحوُّلُ الكبيرُ  حَ ليسوعَ أن يُقيمَ في حياتِنا وأفكارِنا ومنطِقِ مَ هذه هي نتيجةُ أنْ نسْ
ةِ.  اخلاصّ بخيراتِنا  النَّاسِ  ومشاركةِ  احملبَّةِ  بأعمالِ  دةِ  املتجسّ التَّوبةِ  على  سُ  يتأسَّ الَّذي 

ٌ له.  ا أنّه محبوبٌ ومغفور إكتشفَ زكّا أنّه خاطئٌ ولكنَّه إكتشفَ أيضً

ْرَاهِيم. ْنٌ إلِب ا ٱب وَ أَيْضً لَ هُ َّجُ َنَّ هذَا الر َالصُ لِهذَا البَيْت، أل ارَ اخل وع: "أَليَومَ صَ الَ لَهُ يَسُ ٩. فقَ
هُ". لِّصَ ائِعِ وَيُخَ نِ الضَّ ثَ عَ اءَ لِيَبْحَ انِ جَ ْنَ اإلِنْسَ ١٠. فإِنَّ ٱب

 . َّبِّ نًا للر كِ ه اخلالصيَّ. "اليوم" هو كلُّ يومٍ ألتزمُ فيه بأنْ أجعلَ حياتي مسْ أصدرَ يسوعُ حكمَ
د شيءٌ إجباريٌّ، ولكنْ كلَّ شيءٍ يتمُّ مجانًا وبدافعٍ من  هذا هو منطقُ الرَّحمةِ، حيْثُ ال يوجُ

. ، جوابًا لرحمةِ يسوعَ احلُبِّ

الخوري بول ناهض



ار  توبة زكّا العشّ
(لو ١٩/ ١-١٠)

تَازُها، َرِيْحا وَبَدأَ يَجْ وعُ أ لَ يَسُ ١. دَخَ
يًّا. ارِينَ وَغَنِ شَّ ا لِلْعَ َئِيسً هُ زَكَّا، كانَ ر مُ لٌ ٱسْ ٢. وإِذَا رَجُ

ة. امَ يرَ القَ َّهُ كانَ قَصِ َن عِ أل بَبِ اجلَمْ ْ بِسَ دِر لَمْ يَقْ وع، فَ وَ يَسُ نْ هُ ى لِيَرَى مَ عَ ٣. وكَانَ يَسْ
ا. َّ بِهَ ُر ا أَنْ ميَ عً ْمِ ز وعَ كانَ مُ َنَّ يَسُ يْزَةً لِكَي يَرَاه، أل مَّ لَّقَ جُ ا وَتَسَ عً رِ سْ دَّمَ مُ تَقَ ٤. فَ

لَيَّ أَنْ أُقِيمَ  عَ ، فَ لْ ْزِ عْ وٱن رِ رَهُ إِلَيْهِ وقَالَ لَهُ: "يَا زَكَّا، أَسْ عَ نَظَ َكَان، رَفَ وعُ إِلَى امل لَ يَسُ َّا وَصَ ٥. وَملَ
." اليَومَ في بَيْتِكَ

ًا. رُور سْ بَلَهُ في بَيْتِهِ مَ تَقْ رَعَ وَنَزَلَ وٱسْ َسْ أ ٦. فَ
اطِئ". لٍ خَ نْدَ رَجُ لَ لِيَبِيتَ عِ رُونَ قَائِلني: "دَخَ ذُوا يَتَذَمَّ َخَ أ يعُ ذلِكَ فَ َأَى اجلَمِ ٧. وَر

رَاء، وَإنْ كُنْتُ قَدْ  قَ تَنَياتِي لِلْفُ قْ فَ مُ طِي نِصْ َنَا أُعْ أ ا  ، هَ : "يَا رَبّ َّبّ وَقَفَ وَقَالَ لِلر ا زَكَّا فَ ٨. أَمَّ
اف". عَ ةَ أَضْ ْبَعَ َر ُدُّ لَهُ أ َر إِنِّي أ يء، فَ دًا بِشَ تُ أَحَ لَمْ ظَ

ْرَاهِيم. ْنٌ إلِب ا ٱب وَ أَيْضً لَ هُ َّجُ َنَّ هذَا الر َالصُ لِهذَا البَيْت، أل ارَ اخل وع: "أَليَومَ صَ الَ لَهُ يَسُ ٩. فقَ
هُ". لِّصَ ائِعِ وَيُخَ نِ الضَّ ثَ عَ اءَ لِيَبْحَ انِ جَ ْنَ اإلِنْسَ ١٠. فإِنَّ ٱب

مقدّمة
دُسِ الَذي يُغيّرُ  لُ إبتداءً من هذا األحدِ احلادي عشرَ بثمارِ الرُّوحِ القُ ال زلْنا في زمنِ العنصرةِ نتأمّ
ارِ حيثُ كان التَّحوّلُ  لوبَ مبجرّدِ ان نستسلِمَ إللهاماتِه كما حدثَ مع زكّا العشّ النُّفوسَ والقُ

فَ له عن حبِّه ورغبتِه أن يُقيمَ في حياتِه.   اجلذريُّ في حياتِه عندما التقى يسوعُ الّذي كشَ

شرح اآليات
تَازُها، َرِيْحا وَبَدأَ يَجْ وعُ أ لَ يَسُ ١. دَخَ

يًّا. ارِينَ وَغَنِ شَّ ا لِلْعَ َئِيسً هُ زَكَّا، كانَ ر مُ لٌ ٱسْ ٢. وإِذَا رَجُ
ة. امَ يرَ القَ َّهُ كانَ قَصِ َن عِ أل بَبِ اجلَمْ ْ بِسَ دِر لَمْ يَقْ وع، فَ وَ يَسُ نْ هُ ى لِيَرَى مَ عَ ٣. وكَانَ يَسْ

ه ألنَه كانَ  نْ بني قومِ ا مِ َّه كانَ مكروهً يحتلُّ زكّا مكانةً مرموقةً في اجملتمعِ اليهوديِّ غيرِ أن
ارين وقد اغتنى  ا للعشّ ًا بل كان رئيسً ار الً مع احملتلِّ الرُّومانيِّ. فهو ليْسَ فقط عشَّ متعامِ

خالصة روحيّة
سَ عمقَ قلوبِنا ألنّه  دُ أن يُعطيَ حياتَه لكلِّ واحدٍ منَّا. يريدُ أنْ يلمُ تَعِ ُسْ ، امل هي رغبةُ يسوعَ
عْ  رِ يعرفِنُا بخطايانا، بضعفِنا وبهشاشتِنا وبرُغْمِ كلِّ ذلك هو يَرْغَبُ أنْ يُقيمَ عندَنا. فلنُسْ
المَ ونخرجَ بالتّالي من منْطِقِ  ونشرِّعْ له قلوبَنا ونسمحْ له أنْ يغيِّرَ حياتَنا فنجدَ الفرحَ والسَّ

   . اإلحباطِ والقلقِ

٢صفحة

بِ النَّاسِ وأموالِهم. لكنَّه ومع  ّا يجنيه من تَعَ ها مم نَ األموالِ الّتي كان يقتطِعُ بالتّأكّيدِ مِ
ه كما هي احلالُ في عدّة أحداثٍ شبيهةٍ  ذلك يُريدُ فقط أن "يرى" يسوعَ فكانَتْ اجلموعُ متنعُ

 . في اإلجنيلِ

ا. َّ بِهَ ُر ا أَنْ ميَ عً ْمِ ز وعَ كانَ مُ َنَّ يَسُ يْزَةً لِكَي يَرَاه، أل مَّ لَّقَ جُ ا وَتَسَ عً رِ سْ دَّمَ مُ تَقَ ٤. فَ
لَيَّ أَنْ أُقِيمَ  عَ ، فَ لْ ْزِ عْ وٱن رِ رَهُ إِلَيْهِ وقَالَ لَهُ: "يَا زَكَّا، أَسْ عَ نَظَ َكَان، رَفَ وعُ إِلَى امل لَ يَسُ َّا وَصَ ٥. وَملَ

." اليَومَ في بَيْتِكَ
ًا. رُور سْ بَلَهُ في بَيْتِهِ مَ تَقْ رَعَ وَنَزَلَ وٱسْ َسْ أ ٦. فَ

ها  إغتنمَ . هي مبادرةٌ صغيرةٌ  يزةٍ مَّ الى جُ دَ  يرى فصعِ أن  زكّا   َّ أصر قامتِه  رِ  قُصْ بالرُّغمِ من 
. لقد  يسوعُ فرصةً ليؤكّدَ أنّه ما أتى فقط من أجلِ األصحاءِ بل وبخاصةٍ من أجلِ اخلطأةِ
َّبَّ في  رَعَ واستقبلَ الر َسْ تْ كلمتُه وجدانَه فأ لَتَها ومسَّ لَتْ نظرةُ يسوعَ في قلبِ زكّا فِعْ عَ فَ
بازدراءٍ  إليه  رَ  يُنظَ أنْ  اعتادَ  لقد   . األمانِ سرورِ  الى  التّفتيشِ  قلقِ  من  حياتَه  وحتوّلَتْ  بيتِه 

عُ اإلنسانَ وال تزدريهِ.  رةً أخرى، نِظرةَ يسوعَ الّتي تَرفَ فاكتَشفَ نِظْ

اطِئ". لٍ خَ نْدَ رَجُ لَ لِيَبِيتَ عِ رُونَ قَائِلني: "دَخَ ذُوا يَتَذَمَّ َخَ أ يعُ ذلِكَ فَ َأَى اجلَمِ ٧. وَر
 ، دِه وال عمقَ محبتِه للنَّاسِ لْفَ يسوعَ دون أنْ يفهموا حقيقةَ جتسُّ هي حالُ الّذين يسيرون خَ
يتوقّفُ في األشخاصِ على حالتِهم  روا. يسوعُ ال  ا هم فتذمّ أمَّ زكّا  حَ  رِ فَ لقد   . النَّاسِ كلِّ 

 . م الكلمةُ هُ سَ ه هو ما يصيرون إليه بعدَ أن تلمُ احلاضرةِ فما يهمّ

رَاء، وَإنْ كُنْتُ قَدْ  قَ تَنَياتِي لِلْفُ قْ فَ مُ طِي نِصْ َنَا أُعْ أ ا  ، هَ : "يَا رَبّ َّبّ وَقَفَ وَقَالَ لِلر ا زَكَّا فَ ٨. أَمَّ
اف". عَ ةَ أَضْ ْبَعَ َر ُدُّ لَهُ أ َر إِنِّي أ يء، فَ دًا بِشَ تُ أَحَ لَمْ ظَ

نا. إنه التَّحوُّلُ الكبيرُ  حَ ليسوعَ أن يُقيمَ في حياتِنا وأفكارِنا ومنطِقِ مَ هذه هي نتيجةُ أنْ نسْ
ةِ.  اخلاصّ بخيراتِنا  النَّاسِ  ومشاركةِ  احملبَّةِ  بأعمالِ  دةِ  املتجسّ التَّوبةِ  على  سُ  يتأسَّ الَّذي 

ٌ له.  ا أنّه محبوبٌ ومغفور إكتشفَ زكّا أنّه خاطئٌ ولكنَّه إكتشفَ أيضً

ْرَاهِيم. ْنٌ إلِب ا ٱب وَ أَيْضً لَ هُ َّجُ َنَّ هذَا الر َالصُ لِهذَا البَيْت، أل ارَ اخل وع: "أَليَومَ صَ الَ لَهُ يَسُ ٩. فقَ
هُ". لِّصَ ائِعِ وَيُخَ نِ الضَّ ثَ عَ اءَ لِيَبْحَ انِ جَ ْنَ اإلِنْسَ ١٠. فإِنَّ ٱب

 . َّبِّ نًا للر كِ ه اخلالصيَّ. "اليوم" هو كلُّ يومٍ ألتزمُ فيه بأنْ أجعلَ حياتي مسْ أصدرَ يسوعُ حكمَ
د شيءٌ إجباريٌّ، ولكنْ كلَّ شيءٍ يتمُّ مجانًا وبدافعٍ من  هذا هو منطقُ الرَّحمةِ، حيْثُ ال يوجُ

. ، جوابًا لرحمةِ يسوعَ احلُبِّ



ار  توبة زكّا العشّ
(لو ١٩/ ١-١٠)

تَازُها، َرِيْحا وَبَدأَ يَجْ وعُ أ لَ يَسُ ١. دَخَ
يًّا. ارِينَ وَغَنِ شَّ ا لِلْعَ َئِيسً هُ زَكَّا، كانَ ر مُ لٌ ٱسْ ٢. وإِذَا رَجُ

ة. امَ يرَ القَ َّهُ كانَ قَصِ َن عِ أل بَبِ اجلَمْ ْ بِسَ دِر لَمْ يَقْ وع، فَ وَ يَسُ نْ هُ ى لِيَرَى مَ عَ ٣. وكَانَ يَسْ
ا. َّ بِهَ ُر ا أَنْ ميَ عً ْمِ ز وعَ كانَ مُ َنَّ يَسُ يْزَةً لِكَي يَرَاه، أل مَّ لَّقَ جُ ا وَتَسَ عً رِ سْ دَّمَ مُ تَقَ ٤. فَ

لَيَّ أَنْ أُقِيمَ  عَ ، فَ لْ ْزِ عْ وٱن رِ رَهُ إِلَيْهِ وقَالَ لَهُ: "يَا زَكَّا، أَسْ عَ نَظَ َكَان، رَفَ وعُ إِلَى امل لَ يَسُ َّا وَصَ ٥. وَملَ
." اليَومَ في بَيْتِكَ

ًا. رُور سْ بَلَهُ في بَيْتِهِ مَ تَقْ رَعَ وَنَزَلَ وٱسْ َسْ أ ٦. فَ
اطِئ". لٍ خَ نْدَ رَجُ لَ لِيَبِيتَ عِ رُونَ قَائِلني: "دَخَ ذُوا يَتَذَمَّ َخَ أ يعُ ذلِكَ فَ َأَى اجلَمِ ٧. وَر

رَاء، وَإنْ كُنْتُ قَدْ  قَ تَنَياتِي لِلْفُ قْ فَ مُ طِي نِصْ َنَا أُعْ أ ا  ، هَ : "يَا رَبّ َّبّ وَقَفَ وَقَالَ لِلر ا زَكَّا فَ ٨. أَمَّ
اف". عَ ةَ أَضْ ْبَعَ َر ُدُّ لَهُ أ َر إِنِّي أ يء، فَ دًا بِشَ تُ أَحَ لَمْ ظَ

ْرَاهِيم. ْنٌ إلِب ا ٱب وَ أَيْضً لَ هُ َّجُ َنَّ هذَا الر َالصُ لِهذَا البَيْت، أل ارَ اخل وع: "أَليَومَ صَ الَ لَهُ يَسُ ٩. فقَ
هُ". لِّصَ ائِعِ وَيُخَ نِ الضَّ ثَ عَ اءَ لِيَبْحَ انِ جَ ْنَ اإلِنْسَ ١٠. فإِنَّ ٱب

مقدّمة
دُسِ الَذي يُغيّرُ  لُ إبتداءً من هذا األحدِ احلادي عشرَ بثمارِ الرُّوحِ القُ ال زلْنا في زمنِ العنصرةِ نتأمّ
ارِ حيثُ كان التَّحوّلُ  لوبَ مبجرّدِ ان نستسلِمَ إللهاماتِه كما حدثَ مع زكّا العشّ النُّفوسَ والقُ

فَ له عن حبِّه ورغبتِه أن يُقيمَ في حياتِه.   اجلذريُّ في حياتِه عندما التقى يسوعُ الّذي كشَ

شرح اآليات
تَازُها، َرِيْحا وَبَدأَ يَجْ وعُ أ لَ يَسُ ١. دَخَ

يًّا. ارِينَ وَغَنِ شَّ ا لِلْعَ َئِيسً هُ زَكَّا، كانَ ر مُ لٌ ٱسْ ٢. وإِذَا رَجُ
ة. امَ يرَ القَ َّهُ كانَ قَصِ َن عِ أل بَبِ اجلَمْ ْ بِسَ دِر لَمْ يَقْ وع، فَ وَ يَسُ نْ هُ ى لِيَرَى مَ عَ ٣. وكَانَ يَسْ

ه ألنَه كانَ  نْ بني قومِ ا مِ َّه كانَ مكروهً يحتلُّ زكّا مكانةً مرموقةً في اجملتمعِ اليهوديِّ غيرِ أن
ارين وقد اغتنى  ا للعشّ ًا بل كان رئيسً ار الً مع احملتلِّ الرُّومانيِّ. فهو ليْسَ فقط عشَّ متعامِ

٣صفحة

خالصة روحيّة
سَ عمقَ قلوبِنا ألنّه  دُ أن يُعطيَ حياتَه لكلِّ واحدٍ منَّا. يريدُ أنْ يلمُ تَعِ ُسْ ، امل هي رغبةُ يسوعَ
عْ  رِ يعرفِنُا بخطايانا، بضعفِنا وبهشاشتِنا وبرُغْمِ كلِّ ذلك هو يَرْغَبُ أنْ يُقيمَ عندَنا. فلنُسْ
المَ ونخرجَ بالتّالي من منْطِقِ  ونشرِّعْ له قلوبَنا ونسمحْ له أنْ يغيِّرَ حياتَنا فنجدَ الفرحَ والسَّ

   . اإلحباطِ والقلقِ

بِ النَّاسِ وأموالِهم. لكنَّه ومع  ّا يجنيه من تَعَ ها مم نَ األموالِ الّتي كان يقتطِعُ بالتّأكّيدِ مِ
ه كما هي احلالُ في عدّة أحداثٍ شبيهةٍ  ذلك يُريدُ فقط أن "يرى" يسوعَ فكانَتْ اجلموعُ متنعُ

 . في اإلجنيلِ

ا. َّ بِهَ ُر ا أَنْ ميَ عً ْمِ ز وعَ كانَ مُ َنَّ يَسُ يْزَةً لِكَي يَرَاه، أل مَّ لَّقَ جُ ا وَتَسَ عً رِ سْ دَّمَ مُ تَقَ ٤. فَ
لَيَّ أَنْ أُقِيمَ  عَ ، فَ لْ ْزِ عْ وٱن رِ رَهُ إِلَيْهِ وقَالَ لَهُ: "يَا زَكَّا، أَسْ عَ نَظَ َكَان، رَفَ وعُ إِلَى امل لَ يَسُ َّا وَصَ ٥. وَملَ

." اليَومَ في بَيْتِكَ
ًا. رُور سْ بَلَهُ في بَيْتِهِ مَ تَقْ رَعَ وَنَزَلَ وٱسْ َسْ أ ٦. فَ

ها  إغتنمَ . هي مبادرةٌ صغيرةٌ  يزةٍ مَّ الى جُ دَ  يرى فصعِ أن  زكّا   َّ أصر قامتِه  رِ  قُصْ بالرُّغمِ من 
. لقد  يسوعُ فرصةً ليؤكّدَ أنّه ما أتى فقط من أجلِ األصحاءِ بل وبخاصةٍ من أجلِ اخلطأةِ
َّبَّ في  رَعَ واستقبلَ الر َسْ تْ كلمتُه وجدانَه فأ لَتَها ومسَّ لَتْ نظرةُ يسوعَ في قلبِ زكّا فِعْ عَ فَ
بازدراءٍ  إليه  رَ  يُنظَ أنْ  اعتادَ  لقد   . األمانِ سرورِ  الى  التّفتيشِ  قلقِ  من  حياتَه  وحتوّلَتْ  بيتِه 

عُ اإلنسانَ وال تزدريهِ.  رةً أخرى، نِظرةَ يسوعَ الّتي تَرفَ فاكتَشفَ نِظْ

اطِئ". لٍ خَ نْدَ رَجُ لَ لِيَبِيتَ عِ رُونَ قَائِلني: "دَخَ ذُوا يَتَذَمَّ َخَ أ يعُ ذلِكَ فَ َأَى اجلَمِ ٧. وَر
 ، دِه وال عمقَ محبتِه للنَّاسِ لْفَ يسوعَ دون أنْ يفهموا حقيقةَ جتسُّ هي حالُ الّذين يسيرون خَ
يتوقّفُ في األشخاصِ على حالتِهم  روا. يسوعُ ال  ا هم فتذمّ أمَّ زكّا  حَ  رِ فَ لقد   . النَّاسِ كلِّ 

 . م الكلمةُ هُ سَ ه هو ما يصيرون إليه بعدَ أن تلمُ احلاضرةِ فما يهمّ

رَاء، وَإنْ كُنْتُ قَدْ  قَ تَنَياتِي لِلْفُ قْ فَ مُ طِي نِصْ َنَا أُعْ أ ا  ، هَ : "يَا رَبّ َّبّ وَقَفَ وَقَالَ لِلر ا زَكَّا فَ ٨. أَمَّ
اف". عَ ةَ أَضْ ْبَعَ َر ُدُّ لَهُ أ َر إِنِّي أ يء، فَ دًا بِشَ تُ أَحَ لَمْ ظَ

نا. إنه التَّحوُّلُ الكبيرُ  حَ ليسوعَ أن يُقيمَ في حياتِنا وأفكارِنا ومنطِقِ مَ هذه هي نتيجةُ أنْ نسْ
ةِ.  اخلاصّ بخيراتِنا  النَّاسِ  ومشاركةِ  احملبَّةِ  بأعمالِ  دةِ  املتجسّ التَّوبةِ  على  سُ  يتأسَّ الَّذي 

ٌ له.  ا أنّه محبوبٌ ومغفور إكتشفَ زكّا أنّه خاطئٌ ولكنَّه إكتشفَ أيضً

ْرَاهِيم. ْنٌ إلِب ا ٱب وَ أَيْضً لَ هُ َّجُ َنَّ هذَا الر َالصُ لِهذَا البَيْت، أل ارَ اخل وع: "أَليَومَ صَ الَ لَهُ يَسُ ٩. فقَ
هُ". لِّصَ ائِعِ وَيُخَ نِ الضَّ ثَ عَ اءَ لِيَبْحَ انِ جَ ْنَ اإلِنْسَ ١٠. فإِنَّ ٱب

 . َّبِّ نًا للر كِ ه اخلالصيَّ. "اليوم" هو كلُّ يومٍ ألتزمُ فيه بأنْ أجعلَ حياتي مسْ أصدرَ يسوعُ حكمَ
د شيءٌ إجباريٌّ، ولكنْ كلَّ شيءٍ يتمُّ مجانًا وبدافعٍ من  هذا هو منطقُ الرَّحمةِ، حيْثُ ال يوجُ

. ، جوابًا لرحمةِ يسوعَ احلُبِّ


