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السالم عليكم. كان رجل إسمه زّكا. كان يسعى أن يرى يسوع من هو؟ مذا حدث ومذا يعني هذا 
اليكم  .األولىوااليات العشرة  19صحاح ، االي من إنجيل لوقالنا اليوم؟ هذه هي عظتنا اليوم وه

 ربنا يسوع المسيح: باسمالقراءة 

اِريَن َوَكاَن  ؛َواْجَتاَز ِفي َأِريَحا ، أي يسوع،ُثمَّ َدَخلَ  د قَ َغِنّيًا. وَ َوِإَذا َرُجٌل اْسُمُه َزكَّا َوُهَو َرِئيٌس ِلْلَعشَّ
مًا َوَصِعَد ِإَلى َفَرَكَض َأْن َيَرى َيُسوَع َمْن ُهَو َوَلْم َيْقِدْر ِمَن اْلَجْمِع أَلنَُّه َكاَن َقِصيَر اْلَقاَمِة.  عىسَ  ُمَتَقدِّ

ْيَزٍة ِلَكْي َيَراهُ أَلنَُّه َكاَن ُمْزِمعًا َأْن َيُمرَّ ِمْن ُهَناَك. َفَلمَّا َجاَء  َفَرآُه  َيُسوُع ِإَلى اْلَمَكاِن َنَظَر ِإَلى َفْوقُ ُجمَّ
َفَلمَّا  َفَأْسَرَع َوَنَزَل َوَقِبَلُه َفِرحًا.أَلنَُّه َيْنَبِغي َأْن َأْمُكَث اْلَيْوَم ِفي َبْيِتَك.  َأْسِرْع َواْنِزلْ َوَقاَل َلُه: َيا َزكَّا 

: َها َأَنا َيا َرَأى اْلَجِميُع َذِلَك َتَذمَُّروا َقاِئِليَن: ِإنَّ  ُه َدَخَل ِلَيِبيَت ِعْنَد َرُجٍل َخاِطٍئ. َفَوَقَف َزكَّا َوَقاَل ِللرَّبِّ
 َيُسوُع: َربُّ أُْعِطي ِنْصَف َأْمَواِلي ِلْلَمَساِكيِن َوِإْن ُكْنُت َقْد َوَشْيُت ِبَأَحٍد َأُردُّ َأْرَبَعَة َأْضَعاٍف. َفَقاَل َلهُ 

َذا اْلَبْيِت ِإْذ ُهَو َأْيضًا اْبُن ِإْبَراِهيَم أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَكْي َيْطُلَب اْلَيْوَم َحَصَل َخاَلٌص ِلهَ 
 َوُيَخلَِّص َما َقْد َهَلَك.

 هذه كلمة ربنا يسوع المسيح له المجد
 

أَْعَمى َجاِلسًا عَلى  وجد ،َأِريَحامدينة َوَلمَّا اْقَتَرَب ِمْن  .مع تالميذه أورشليمصاعدا الى كان سوع ي 
ُموَن ــ قَ ــ َفاْنَتَهَرُه اْلُمتَ . َصَرَخ: َيا َيُسوُع اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني هناكمن يمّر أن يسوع  لما علم الطَِّريِق. دِّ
َوَأَمَر َأْن َوَقَف صوته وصل الى الرب وَ و  : َيا اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني.وأكثرأكثر  َأمَّا ُهَو َفَصَرخَ  ،ِلَيْسُكتَ 

َم ِإَلْيِه َوَلمَّا اْقَتَرَب َسَأَلُه: َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل ِبَك؟ َفَقاَل: َيا َسيُِّد َأْن ُأْبِصَر. َفَقالَ   َلُه َيُسوُع: َأْبِصْر. ُيَقدَّ
ُد هللَا. َزكَّا فجاء  .َواْجَتاَز ِفي َأِريَحاَدَخَل ُثمَّ  ِإيَماُنَك َقْد َشَفاَك. َوِفي اْلَحاِل َأْبَصَر َوَتِبَعُه َوُهَو ُيَمجِّ

 . اه أمامهلير ت له الفرصة عطي ، واالن أ يسوع لقد سمع الكثير عنليرى من هو يسوع. 

رفع النه كان ي واعتبروه خاطئ هوه كر ليهود ايفة رفيعة، ولكن ظو ، جباة الضرائبَرِئيٌس  زّكا كان
أما زّكا، فلما علم أن يسوع  .في أرضهم سيطر عليهمكانت ت التي لقّوات الرومانية الضرائب منهم ل



زّكا ترك عمله وبيته وخرج ليرى ؟ هذا الذي سمع عليه الكثير أن يرى من هو  أراديمّر من هناك، 
. لكن ليس قصير في الفكر. َقصِيَر اْلَقاَمةِ  رجل. زّكا الزََّحامِ كانت أقوى من يسوع بعينيه. رغبته 

ْيَزةٍ عِرف من أين سيمّر يسوع. فسبقه وسبق الجمهور وصعد الى  ، وهي شجرة تشبه شجر ُجمَّ
َلمَّا َوَصَل َيُسوَع َرَفَع َنَظَرُه َوَرآهُ َفَقاَل َلُه: َيا َزكَّا، وَ . يسوع مرورانتظر يها الُبطمة أو البلوطة. وعل

 . َفَأْسَرَع َوَنَزَل َواْسَتْقَبَلُه ِبَفَرحٍ .  أَلنَُّه الُبدَّ َأْن ُأِقيَم اْلَيْوَم ِفي َبْيِتكَ َأْسِرْع َواْنِزلْ 

قفز من الشجرة الى أسفل. ويا لها نزل بسرعة، ربما زّكا ر: يسوع يدخل الى بيتي؟ يا له من خب 
. الرب يعرفنا بأسمائنا. كما نادى سمع صوت يسوع يناديه بإسمهمن فرحة؛ من وسط هذا الزحام، 

الرب يسوع هو في طريق كل إنسان . يتبعهكذا ينادي كل واحد بإسمه أن تالميذه بأسمائهم، ه
 الطريق الحقيقي والحي الذي وضعه هللاالنه هو الى هللا به التوبة والرجوع التعّقـل و يناديه الى 

الَقَتَنا َوِهي ُتَعلُِّمَنا َأْن َنْقَطَع عَ  َظَهَرْت  ِنْعَمَة هللِا الَِّتي َتْحِمُل َمَعَها اْلَخالَص ِلَجِميِع النَّاسِ أمامنا. 
ِل َواْلِبرِّ َوالتَّ  َهَواِت اْلَعاَلِميَِّة َوَأْن َنْحَيا ِفي اْلَعْصِر اْلَحاِضِر َحَياَة التََّعقُّ ِفيَما َنْنَتِظُر  ْقَوى ِباإِلَباِحيَِّة َوالشَّ

ِعيِد ُثمَّ الظُُّهوَر الَعَلِنيَّ ِلَمْجِد ِإَلِهَنا َوُمَخلِِّصَنا الَِّذي َبَذَل َنْفَسُه  اْلَعِظيِم َيُسوَع اْلَمِسيحِ  َتْحِقيَق َرَجاِئَنا السَّ
َرَنا ِلَنْفِسِه َشْعبًا َخاّصًا َيْجَتِهُد ِبَحَماَسٍة ِفي اأَلعْ  اِلَحةِ أَلْجِلَنا ِلَكْي َيْفَتِدَيَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثٍم َوُيَطهِّ   .َماِل الصَّ

في  أمام يسوعصّرح في الحال، ما انتظر أم تجادل مع الدينيين. ظهر توبته زّكا وجد يسوع وأ
يشبه ما قاله  صريحهذا ال .أطويصلح إن أخ ِلْلُفَقَراءِ  هِنْصَف َأْمَوالِ يعطي أنه  المشتكين مسامع

َها َتاجًا َفَأْحِمَلَها َعَلى َكِتِفي َوأَْعِصبَ  َلْيَت َخْصِمي َيْكُتُب َشْكَواُه ِضدِّي أيوب قرون من قبل:
ُم َلُه ِحَسابًا َعْن ُكلِّ َخْطَواِتي َوَأْدُنو ِمْنُه َكَما َأْدُنو ِمْن َأِميرٍ  ِلي،  أمثلة. زّكا، أيوب، هم َلُكْنُت ُأَقدِّ

  الى األفضل. لتغييروا إلصالحسريع لالستعداد إلاالرحمة و الذين فيهم  الصادقينلمؤمنين ل
 

 زّكا أصلح حياته أمام الرب يسوعاالنسان. وال االزدراء بالتدّين. الذي يطلبه هللا من  هذا هو البر
ترف بخطايانا ونتوب لما نع. وأدخلت الخالص اليه والى بيته . وتوبته مألته بالفرح والشجاعةفورا

 أما المتكبرون فهم. من سيطرتهانا حرر وي من ضميرنايرفع تهمتها أمين ، فالرب في الحين ليسوع
: َقْد َدَخَل ِلَيبيَت ِعْنَد قالوا بغضب أن يسوع دخل لبيت زّكا واشافَلمَّا  .يتذمرون ويدينون يفتخرون و 

لكننا نحن ومرتّد.  خاطئيسوع: إنك كافر و يعرفوا أنك تؤمن ب هذا ما يقوله الناس لما . َرُجٍل َخاِطئٍ 



الناس يسمع يسوع كان . أضاء علينا بنوره الكريمو  حررنانفرح ونفتخر ونبتهج بإبن هللا الذي 
 .َذا اْلَبْيتِ اْلَيْوَم َحَصَل َخاَلٌص ِلهَ والرب قال: زّكا تاب؛ . هو ه و أهان يهينون زّكا كما 

 

غني. سأل يسوع مذا كان هذا االنجيل يعطينا مثل آخر لشخص كان أيضا رئيسا في الشعب و 
يعمل ليرث الحياة األبدية. ويسوع قال له أن يبيع كل ما عنده ويوزعه على الفقراء فيكون له كنز 

أما زّكا  .ُه َكاَن َغِنّيًا ِجّداً أَلنَّ  الرجلذاك َلمَّا َسِمَع َذِلَك َحِزَن  في السماء ثم يرجع ويتبع يسوع. لكن
، َها َأَنا أُْعِطي ِنْصَف َأْمَواِلي ِلْلُفَقَراءِ فاتخذ هو موقف آخر.  : َيا َربُّ َوِإْن ُكْنُت َقِد  ،َوَقَف َوَقاَل ِللرَّبِّ

 . اْغَتَصْبُت َشْيئًا ِمْن َأَحٍد َأُردُّ َلُه َأْرَبَعَة َأْضَعافٍ 

 ون شيطان، وقال آخر  هبإن  همقال بعض. ليسوع اليهودالعديد من األسماء التي أعطاها سمع ّكا ز 
ْعبَ  إنه قالوا غيرهم إنه يكسر شريعة موسى وال يحترم تقاليد األجداد، و ، و لهُيِضلُّ و  ِإنَُّه ُيَهيُِّج الشَّ

إنه من أعظم  واقولوي الناس أعطوه إسم غريب اليوم و  .نبييسوع هو  قالوا إنوأخرون  ؛مجدف
زّكا، الذي كان غني الحق. ته ب األنبياء ويكرموه بالقول: عليه السالم. وال أحد يبحث على معرف

  من هو يسوع؟ أراد أن يتأكد من نفسهما توقف على أراء الناس في يسوع. إنما وصاحب سلطة، 

بعيونهم، ولكن هل رأوا من هو يسوع  ا يسوعو فا. كلهم شعلى يسوع الزََّحامِ يسوع. كان  جاء الى
ما يعرفهم. هو يقول هو المسيح يسوع قول أنه يؤمن بالمسيح، والحقيقة هي ان ؟ االنسان ي بقلوبهم

َصرُِّح َلُهْم: ِإنِّي َلْم أَْعِرْفُكْم َقطُّ اْذَهُبوا ولكنه يُ  !: َيا َربُّ َيا َربُّ هَكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن لِ أن  في االنجيل
فمن  له. اةالخالص المعطنعمة  يرى ينيه وما نظر بعي أسوء عمي هو الذي . َعنِّي َيا َفاِعِلي اإِلْثمِ 

ِاْسَأُلوا ُتْعَطْوا. ُاْطُلُبوا َتِجُدوا. ِاْقَرُعوا يقوم ويخرج من الجماعة ويبحث على معرفة الحق من نفسه؟ 
  .َفُكلُّ َمْن َيْسَأْل َيَنْل؛ َوَمْن َيْطُلْب َيِجْد؛ َوَمْن َيْقَرْع ُيْفَتْح َلهُ . ُيْفَتْح َلُكمْ 

. وال لألعمى في الطريق وال ألي أحد آخر زكالأبًدا  لما انتبهفيه  للرأي العاممع يس يسوع كان لو 
الناس. من مدح القبل وال كان ي هت سمعبحث عن يما كان . يسوع مثل الناسلكن يسوع لم يفكر 

َعَلى َنْفِسِه أَلنَُّه َكاَن َيْعِرُف اْلَجِميَع َوأَلنَُّه َلْم َيُكْن الجموع  َلْم َيْأَتِمنْ يقول يوحنا في إنجيله أن يسوع 
فهو يعرف ما في داخلنا  َما َكاَن ِفي اإِلْنَساِن. يعرفُمْحَتاجًا َأْن َيْشَهَد َأَحٌد َعِن اإِلْنَساِن أَلنَُّه 

 . اويعرف احتياجاتن 



وعلى ما ويتأكد من نفسه يسوع المسيح كل إنسان ليسأل ويبحث على معرفة فرصة لهللا يعطي ال
لما تبحث على معرفة يجد من أين يمّر.  صادقمن قلب كل من يبحث على الرب . تقوله الناس

. أو تهديدهم على ما تقوله الناسا توقف م. فبعد الصحيح طريقالالرب من كل قلبك، فأنت في 
َي ِمَن اْلَمْوِت َأْنُفَسُهْم َوِلَيْسَتْحِيَيُهْم ِفي اْلُجوِع.ُهَوَذا َعْيُن الرَّبِّ َعَلى  يقول  َخاِئِفيِه الرَّاِجيَن َرْحَمَتُه ِلُيَنجِّ
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اِهِديَن ِلإِليَماِن َيَتَجمَُّع َحْوَلَنا َكَأنَُّه  يقول الكتاب:و  َسَحاَبٌة َعِظيَمٌة، َفِبَما َأنَّ َهَذا اْلَعَدَد اْلَكِبيَر ِمَن الشَّ
مِ  َها  َفْلَنْطَرْح َجاِنبًا ُكلَّ ِثْقٍل ُيِعيُقَنا َعِن التََّقدُّ ُقوِط ِفي َفخِّ َوَنَتَخلَّْص ِمْن ِتْلَك اْلَخِطيَئِة الَِّتي َنَتَعرَُّض ِللسُّ

َباقِ  ُمَتَطلِِّعيَن َداِئمًا ِإَلى  اْلُمْمَتدِّ َأَماَمَنا ِبُسُهوَلٍة ِلَكْي َنَتَمكََّن َنْحُن َأْيضًا َأْن َنْرُكَض ِباْجِتَهاٍد ِفي السِّ
ِلهِ  ويسوع يقول في االنجيل: أنا الراعي كل من يّتكل على الرب ال يخيب. . َيُسوَع َراِئِد ِإيَماِنَنا َوُمَكمِّ

َوَأَنا أُْعِطيَها َحَياًة َأَبِديًَّة َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى اأَلَبِد َواَل  ِخَراِفي َتْسَمُع َصْوِتي َوَأَنا أَْعِرُفَها َفَتْتَبُعِني الصالح.
َأِبي الَِّذي أَْعَطاِني ِإيَّاَها ُهَو أَْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ َواَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد  ِمْن َيِدي.َيْخَطُفَها َأَحٌد 

  َأَنا َواآلُب َواِحٌد. َأِبي.

ليد والعادات؛ الخوف من القناعة بالّدين والتقاو  كبرياءالهي  تمنع االنسان من التـقدماللي العراقيل 
ك، جيبها االن مشاكلكيفما هي . وعبادة المادة حّب الذاتبالشهوات الجسدية؛ رتباط واإل الناس

َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن  :يناديناهو الرب  .المسيح الحي يسوع باسمهللا الى ة والصال بااليمان
َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي أَلنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكْم. ِاْحِمُلوا ِنيِري 

لَّ ُقُبوٍل: َأنَّ َصاِدَقٌة ِهَي اْلَكِلَمُة َوُمْسَتِحقٌَّة كُ  . آمين.َراَحًة ِلُنُفوِسُكْم. أَلنَّ ِنيِري َهيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيفٌ 
ُلُهْم َأَنا   .اْلَمِسيَح َيُسوَع َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم ِلُيَخلَِّص اْلُخَطاَة الَِّذيَن َأوَّ

ولتكن النعمة مع جميع  والسالم والمحبة مع اإليمان لإلخوة من هللا اآلب ومن الرب يسوع المسيح.
 الذين يحبون ربنا يسوع المسيح حبا ال يزول.

 


