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.  نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



یک روز عیسی وارد 
.  دشهري به نام اَریحا ش

این شهر سال هاي 
بسیار دور توسط 

.  بودویران شده یوشع 
اما امروزه این شهر 

باسازي شده و مردمان
زیادي در آن زندگی 

در میان این. می کردند
مردمان مَردي زَکّا نام 

.می کردزندگی 



مردم اَریحا زَکّا را دوست نداشتند، زیرا زَکّا 
او مقدار کمی از. مسئول جمع آوري مالیات بود

مالیات جمع آوري شده را به حکومت می داد و 
.مابقی را براي خود برمیداشت



خانه او. این شغل زَکّا او را بسیار ثروتمند کرده بود
.بهترین و همچنین بزرگترین خانۀ شهر بود



در عین حال او 
.  ودبسیار کوتاه قد ب
ه تر قد او بسیار کوتا

.از سایر مردم بود



شخصی زَکّا شنید که عیسی به اَریحا آمده، از اینرو رفت تا
کوتاهی قد اما به دلیل. را که می گفتند فرزند خداست ببیند

.ازدحام جمعیت نمی توانستو 



زَکّا یک ایده به فکرش 
یک درخت چنار آنجا . رسید

بود، اگر از درخت باال می رفت
.دمی توانست عیسی را ببین



او از آن درخت باال رفت و بر 
ی شاخه اي منتظر نشست تا عیس

من : او با خود می گفت. بیاید
بسیار خوبی به جاده دید 

و می توانم عیسی را دارم 
بدون اینکه کسی ببینم 

.من شودمتوجه 



اما طولی نکشید که 
زود «صدایی شنید زَکّا 
این صداي» .پایینبیا 

بود، او زیر درختعیسی 
و زَکّا ایستاده بود 

.  می کردرا صدا 



سی زَکّا، از اینکه می شنید عی
ه شداو را صدا میزند متعجب 

ی عیسبود و زمانیکه صداي 
: را شنید که به او گفت

» امروز را در خانه تو می مانم«
او بی درنگ. حیرت زده شد

.درخت پایین آمداز 



ش او از اینکه عیسی می خواست به خانه ا
ن مردم از ای. برود، بسیار هیجان زده بود

ایت آنها لب به شک. اتفاق ناراحت بودند
عیسی «: گشوده و می گفتند

گناهکاري وارد خانه نباید 
».همچون زَکّا شود



عیسی زندگی جدیدي
براي زَکّا به ارمغان را 

زَکّا آورد به طوري که 
خداوندا من «: گفت
از دارایی خود را نیمی 

فقیران خواهم داد به 
اگر مال کسی را به و 

ناحق گرفته باشم، 
برابر آن را چهار 

».دادپس خواهم 



د عیسی از زندگی جدی
او . زَکّا شادمان بود

دوست داشت مردم 
ه گناه را کنار گذاشت

کارهاي نیک انجام و 
سپس عیسی. دهند

پسر خدا «: فرمود
آمده تا گمشده را 

»  .بجوید و نجات دهد
آن روز در اَریحا 

عیسی زَکّا را یافت و
.نجات داد
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پایان



که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
.  آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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