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Рӯзе Исо аз шаҳри 
Ариҳо мегузашт. 
Ин шаҳрро чандин 

солҳо пеш 
Юшаъ вайрон 
карда буд. 
Ҳоло он аз нав 
барқарор шуда 

буд ва мардуми 
бисёр дар он ҷо 
зиндагӣ 
мекарданд. Дар 
байни онҳо марде 
бо номи Заккай 
буд. 



Эҳтимол баъзе одамон дар Ариҳо 
Заккайро он қадар хуш надоштанд, зеро 
вай аз онҳо андоз ҷамъ мекард. Заккай як 
қисми пулро ба давлат месупорид, вале 
қисми зиёдашро барои худ мегирифт. 



Андозгир будан Заккайро хеле сарватманд карда 
буд. Шояд хонаи вай дар маҳалла аз ҳама 
калонтару беҳтар 
бошад. 



Заккай пули бисёр 
дошт, лекин қади 
баланд надошт. Ӯ 
ягон бор дигарон 
барин баланд 
нашуда буд. 



Ҳангоме ки Заккай шунид, ки Исо дар Ариҳост, ин 
андозгири қадпастак Мардеро ки аз Носира буда, 
Худро Писари Худо меномид, дидан хост. Аммо 
одамон зич меистоданду қади баланд доштанд.



Як фикр ба сари Заккай 
омад. Агар ӯ аз тӯдаи 
мардум пеш гузашта, ба 
дарахти сари роҳ 
баромада метавонист... 
Исоро медид.



Заккай ба дарахти 
анҷир баромада, дар 
байни шохаҳо, душохаи 
бароҳатро ёфта, 
нишаст ва Исоро 
интизор шуд. Шояд вай 
чунин фикр карда 
бошад: “Ман манзараи 

хуб хоҳам дошт. 
Ман худамро

нишон надода, 
Ӯро мебинам”.



“Заккай, зуд поён 
фаро!”  Ин андозгири 
қадпастак бо гӯшҳои 
худ бовар намекард.
Исо дар таги дарахт 
истода, ба вай нигоҳ 
мекард. Исо вайро 
ҷеғ мезад!



Агар Заккай аз шунидани 
он ки Исо вайро ҷеғ 
мезанад, ҳайрон шуда 
бошад, вай бояд аз ин 
гапи Исо ҳайронтар 
шуда бошад: “Имрӯз Ман 
бояд дар хонаи ту 
истам”. Заккай чунон тез 
ба поён фаромад, ки 
қариб меғалтид. 



Заккай ба ҳаяҷон омада буд, ки Исо ба 
хонаи вай меояд. Аммо ин ба одамон 
маъқул нашуд. Онҳо шикоят карданд, 
ки Исо набояд ба хонаи гунаҳкоре, ба 

мисли Заккай равад. 



Исо ба ҳаёти 
Заккай пурра 
ҳаёти нав овард. 
Заккай гуфт: “Эй 
Хоҷа, ман ними 
бойигариамро ба 
камбағалон 
медиҳам. Агар 
касеро фиреб 
дода бошам, чор 
маротиба зиёдтар 
бармегардонам”.



Исо аз ҳаёти нави 
Заккай хурсанд шуд. 
Ӯ дидани онро ки 
одамон аз гуноҳ рӯй 
гардонда, кори 
дурустро анҷом 
медиҳанд, дӯст 
медошт. Исо гуфт: 
“Писари Одамизод 
барои он омадааст, ки 
гумроҳшударо кофта 
ёбаду наҷот диҳад”. 
Он рӯз Исо дар шаҳри 
Ариҳо, Заккайро ёфт.



Исо ва Заккай

Ҳикоя аз Каломи Худо

Луқо 19

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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