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وطرأت فكرة على زّكا، وھي 
أنھ لو تمكن من تسلق إحدى 
األشجار التي تطل فروعھا 

على الطریق، فسوف یتمكن 
.من رؤیة یسوع

وبالرغم من أن لدیھ كمیة 
كبیرة من المال، إال أن قامتھ 

لم تكن طویلة، بل كان 
قصیرا، أقصر من بقیة 

.الناس اآلخرین

ولم یكن سكان أریحا یحبون زّكا، ألنھ كان یحصل 
منھم الضرائب، وكان یرسل جزءا من األموال التي 
یحصلھا إلى الحكومة، ولكنھ كان یحتفظ بجزء كبیر 

.منھا لنفسھ

وعندما صعد على شجرة 
جمیز، وجد زّكا مكانا مریحا 
على إحدى فروعھا، وجلس 

لینتظر یسوع، ولعلھ قال 
من ھنا سوف : "لنفسھ وقتھا

أحصل على أفضل منظر، 
ولسوف أراه ولكنھ لن

."یراني

ولما سمع زّكا أن یسوع سوف یمر بأریحا، أراد
جابي الضرائب القصیر ھذا أن یري اإلنسان الذي من 

ولقد تجمع بشر. الناصرة، والذي یقول عن نفسھ، أنھ ابن هللا
.كثیرون، وكلھم طوال القامة

والعمل كمحصل ضرائب جعل زّكا إنسانا غنیا جدا، وكان 
.بیتھ ربما أكبر وأفضل بیت في منطقتھ
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وفرح یسوع بالحیاة 
الجدیدة لزّكا، وھو 

یحب أن یرى البشر 
یتخلون عن الخطیة، 

ویعملون الصالح، 
ابن : "وقال یسوع

اإلنسان قد جاء لكي 
یطلب ویخلص ما قد 

، وفي ھذا ."ھلك
الیوم وجد یسوع زّكا 

.في أریحا

لقد كانت مفاجأة كبیرة لزّكا، أن یزوره یسوع
في بیتھ، ولكن ھذا لم یعجب اآلخرون،

وتذمروا وقالوا أنھ ال ینبغي أن یزور یسوع
.إنسانا خاطئا مثل زّكا

ولم یصدق جابي الضرائب 
القصیر أذناه، عندما جاء 

یسوع إلى المكان، وتوقف 
ونظر إلى فوق فرآه، وقال 

."یا زّكا، أسرع وانزل: "لھ

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

یسوع وزّكا

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

19إنجیل لوقا 

ومنح یسوع زكا 
حیاة جدیدة، وقال 

أنا یا رب : "زّكا
أعطي نصف أموالي 
للمساكین، وإن كنت 
قد ظلمت أحدا أرد 

."أربعة أضعاف

وإذا كان زّكا قد تعجب من 
أن یسوع ناداه، إال أن 

دھشتھ كانت أعظم، عندما 
: سمع یسوع یقول لھ

ینبغي أن أمكث الیوم في "
، فنزل زّكا بسرعة ."بیتك

من على الشجرة، حتى أنھ
.كاد أن یسقط
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 النھایة

قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
.یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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