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في أحد األيام مر   
يسوع في أريحا،    
وهي مدينة آان 

يشوع قد دمرها،   
ولكنها اآلن ُبنيت   

مرة أخرى، ويعيش     
فيها بشر آثيرون،  

ومنهم أحد  
األشخاص والذي     

.ُيدعى زّآا



ولم يكن سكان أريحا يحبون زّآا، ألنه آان يحصل    
منهم الضرائب، وآان يرسل جزءا من األموال التي          
يحصلها إلى الحكومة، ولكنه آان يحتفظ بجزء آبير      

.منها لنفسه  



والعمل آمحصل ضرائب جعل زّآا إنسانا غنيا جدا، وآان        
.بيته ربما أآبر وأفضل بيت في منطقته  



وبالرغم من أن لديه آمية  
آبيرة من المال، إال أن قامته     

لم تكن طويلة، بل آان  
قصيرا، أقصر من بقية     

.الناس اآلخرين      



ولما سمع زّآا أن يسوع سوف يمر بأريحا، أراد       
 جابي الضرائب القصير هذا أن يري اإلنسان الذي من             

ولقد تجمع بشر   . الناصرة، والذي يقول عن نفسه، أنه ابن اهللا        
.       آثيرون، وآلهم طوال القامة    



وطرأت فكرة على زّآا، وهي 
أنه لو تمكن من تسلق إحدى     
األشجار التي تطل فروعها      

على الطريق، فسوف يتمكن   
.من رؤية يسوع 



وعندما صعد على شجرة    
جميز، وجد زّآا مكانا مريحا   
على إحدى فروعها، وجلس       

لينتظر يسوع، ولعله قال    
من هنا سوف : "لنفسه وقتها  

أحصل على أفضل منظر،     
ولسوف أراه ولكنه لن   

."       يراني 



ولم يصدق جابي الضرائب    
القصير أذناه، عندما جاء      

يسوع إلى المكان، وتوقف     
ونظر إلى فوق فرآه، وقال     

." يا زّآا، أسرع وانزل     :  " له



وإذا آان زّآا قد تعجب من  
أن يسوع ناداه، إال أن     

دهشته آانت أعظم، عندما   
: سمع يسوع يقول له   

ينبغي أن أمكث اليوم في  "
، فنزل زّآا بسرعة   ." بيتك

من على الشجرة، حتى أنه     
.     آاد أن يسقط 



لقد آانت مفاجأة آبيرة لزّآا، أن يزوره يسوع  
 في بيته، ولكن هذا لم يعجب اآلخرون،       

   وتذمروا وقالوا أنه ال ينبغي أن يزور يسوع    
.       إنسانا خاطئا مثل زّآا  



ومنح يسوع زآا  
حياة جديدة، وقال  

أنا يا رب : " زّآا
أعطي نصف أموالي   
للمساآين، وإن آنت   
قد ظلمت أحدا أرد     

." أربعة أضعاف  



وفرح يسوع بالحياة  
الجديدة لزّآا، وهو      

يحب أن يرى البشر     
يتخلون عن الخطية،    

ويعملون الصالح،   
ابن  :  " وقال يسوع

اإلنسان قد جاء لكي    
يطلب ويخلص ما قد   

، وفي هذا  ." هلك 
اليوم وجد يسوع زّآا   

.في أريحا 



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

يسوع وزّآا

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

19إنجيل لوقا  



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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