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Egyik nap Jézus 
 Jerikón haladt 

 keresztül.  
Valamikor 

 réges-régen 
Józsua 

 rombolta le 
 ezt a várost. 

  Mostanra  
         újraépült és  
nagyon sokan 
laktak benne.  
Közöttük volt  
egy Zakeus  
nevű ember is. 



Valószínű, az emberek nem szerették 
Zakeust, mert ő szedte be az adót.  
Zakeus a pénz egy részét elküldte  
a kormánynak, a másik részét  
pedig magának tartotta meg. 



Ez a foglalkozás nagyon gazdaggá tette Zakeust.  
Neki volt a LEGNAGYOBB és a LEGSZEBB háza a 
városnegyedben. 



De ő nagyon kicsi volt -  
persze nem pénzben, 
hanem a termetét 
tekintve.  Zakeus nem 
nőtt olyan nagyra, mint 
más emberek. 



                  Amikor Zakeus meghallotta, hogy 
Jézus Jerikóban van, a kis adószedő szerette 
volna látni a Názáreti Embert, aki Isten  
Fiának mondta magát. 



De a tömeg sűrű volt ...   
az emberek pedig magasak.  



Zakeusnak egy ötlete 
támadt !  Ha magasabb 
lehetne, mint a tömeg ...  
ha felmászna arra a  
fára, ami az útra hajlik,  
akkor láthatná Jézust. 



Zakeus felmászott egy fügefára és 
 itt kényelmesen elhelyezkedett 

 egy villaszerű ágon, a 
 lombok között, hogy 

 Jézust várja.  "Nagyon 
 jó itt a helyem."  

gondolta.  "Én látni 
 fogom őt, anélkül, 

                              hogy ő látna 
                                   engem." 



"Zakeus, mássz le 
onnan azonnal !"  A kis 
adószedő nem hitt a 
fülének.  Jézus a fa 
alatt állt.  Őt nézte.  
Őt hívta. 



Ha Zakeus meglepődött 
a Jézus hívása hallatán, 
a meglepetése még 
nagyobb lett, amikor 
Jézus azt mondta neki : 
"Ma a te házadban kell 
megszállnom."  Zakeus 
olyan gyorsan mászott  
le a fáról, hogy  
majdnem leesett. 



Zakeus nagyon izgatott lett arra a 
gondolatra, hogy Jézus hozzá fog   
menni.  De ez nem tetszett a népnek.  
Ők azt gondolták, hogy Jézusnak  
                      nem egy olyan bűnös  
                      emberhez kell mennie,  
                                 mint Zakeus.  



Jézus teljes 
változást hozott 
Zakeus életében. 

Zakeus azt 
 mondta : "Uram, 

 a vagyonom felét 
 a szegényeknek 

 adom.  És 
 ha valakit 

megrövidítettem 
volna, a 

négyszeresét 
 adom neki vissza." 



Jézus nagyra értékelte 
Zakeus új életét.  
Szerette látni,  
ahogy az emberek 
elfordulnak a bűntől  
és azt teszik, ami  
helyes.  Jézus azt  
mondta, hogy  
"Az ember Fia  
eljött megkeresni  
és megmenteni  
azt, ami elveszett."   
Ezen a napon  
Jerikóban Jézus  
Zakeust találta meg. 



Jézus és Zakeus 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Lukács 19 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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