
عیسی و زَکّاي 
خَراجگیر

مقدّس براي کودکانکتاب
کندمیتقدیم 



Edward Hughes:نویسنده

 Janie Forest:طراحی تصاویر
Alastair Paterson

Ruth Klassen:بازگویی از

آرمین باقري: ترجمه شده توسط

Bible for Children:ناشر
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
ها را کپی و یا چاپ شما اجازه دارید که این داستان: حق چاپ

. نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



یک روز عیسی وارد 
.  دبه نام اَریحا ششهري 

شهر سال هاي این 
دور توسط بسیار 
.  بودویران شده یوشع 

امروزه این شهر اما 
شده و مردمان باسازي 

زیادي در آن زندگی 
در میان این. می کردند

مردمان مَردي زَکّا نام 
.می کردزندگی 



کّا مردم اَریحا زَکّا را دوست نداشتند، زیرا زَ
ی او مقدار کم. مسئول جمع آوري مالیات بود

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



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



در عین حال او 
د بسیار کوتاه ق

ر قد او بسیا. بود
ر کوتاه تر از سای

.مردم بود



ت تا زَکّا شنید که عیسی به اَریحا آمده، از اینرو رف
اما به . دشخصی را که می گفتند فرزند خداست ببین

.تازدحام جمعیت نمی توانسو کوتاهی قد دلیل 



زَکّا یک ایده به فکرش
یک درخت چنار . رسید

آنجا بود، اگر از درخت 
ت می توانسباال می رفت 

.عیسی را ببیند



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

می او با خود . عیسی بیاید
بسیار دید من : گفت

و دارم به جاده خوبی 
عیسی را می توانم 

بدون اینکه ببینم 

کسی متوجه 
.شودمن 



اما طولی نکشید 
ید صدایی شنکه زَکّا 

ین ا» .پایینبیا زود «
او بود،عیسی صداي 

ه ایستادزیر درخت 
را و زَکّا بود 
.  می کردصدا 



زَکّا، از اینکه می شنید 
او را صدا میزند عیسی 

ه بود و زمانیکشده متعجب 
به را شنید کهعیسی صداي 
امروز را در خانه «: او گفت

حیرت زده » تو می مانم
از درنگاو بی . شد

.پایین آمددرخت 



رود، او از اینکه عیسی می خواست به خانه اش ب
اق مردم از این اتف. هیجان زده بودبسیار 

آنها لب به شکایت . بودندناراحت 
:  و می گفتندگشوده 

خانهوارد نباید عیسی «
گناهکاري همچون 

زَکّا 
».شود



ي عیسی زندگی جدید
براي زَکّا به ارمغانرا 

ا زَکّآورد به طوري که 
خداوندا من «: گفت
از دارایی خود نیمی 
فقیران خواهم را به 
اگر مال کسی و داد 

به ناحق گرفته را 
برابر آنچهار باشم، 

».دادپس خواهم را 



عیسی از زندگی جدید زَکّا
دوستاو . شادمان بود

داشت مردم گناه را کنار 
و کارهايگذاشته 

سپس . دهندنیک انجام
پسر«: فرمودعیسی

راخدا آمده تا گمشده 
».و نجات دهدبجوید 

عیسیروز در اَریحا آن 
.زَکّا را یافت و نجات داد



خَراجگیرعیسی و زَکّاي 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

19لوقا باب 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



یمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
که ما را آفرید و ارادة او این کنندصحبت می

.  است که شما نیز او را بشناسید

ایم کارهایی داند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، امّا . خواندکه او آنها را گناه می

ا قدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود رخدا جهانیان را آن
. ا بمیردفرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان م

دوباره زنده شد و به آسمان باال عیسی مسیح پس از مرگ
ه اگر تو به عیسی ایمان بیاوري و از او بخواهی ک. رفت

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



ا اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا ر
ه عیساي عزیز من ایمان دارم که تو خدا هستی، و ب:بکن

ي، و صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناهان من بمیر
کنم که وارد زندگی منخواهش می. اکنون زنده هستی

اي داشته هبشوي و گناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تاز
ا به کمکم کن ت. باشم و براي همیشه با تو زندگی کنم

عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و براي 
.آمین. تو زندگی کنم

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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18



