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אם הוא יקדים !  לזכי היה רעיון
יטפס על עץ שעומד  .... את הקהל

הוא יוכל לראות את ... בצד הדרך
.ישוע

הוא  –אבל הוא היה גם קטן 
זכי  .  היה איש קטן בגובה

לא גדל בגובה כמו שאר 
.האנשים

כנראה שהאנשים האחרים ביריחו לא אהבו את זכי 
זכי שלח את חלק  .  מכיון שהוא היה גובה מיסים מהם

אבל חלק גדול מזה השאיר  –מהכסף שגבה לממשלה 
.לעצמו

זכי , מטפס על עץ שקמה
מצא מקום נוח בין הענפים  

.   והתישב לחכות לישוע
"  ,יש לי תצפית טובה"

אני .  "כנראה הוא חשב
."אראה אותו בלי להראות

המוכס הקטן רצה לראות  , כאשר זכי שמע שישוע היה ביריחו
...  אבל הקהל היה רב.  את האיש מנצרת שטען שהוא בן אלוהים

.והאנשים גבוהים      

.  העובדה שזכי היה גובה מיסים הפכה אותו לאיש מאוד עשיר
.ביותר בכל השכונההגדול והטובכנראה שהבית שלו היה 
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ישוע שמח על  
השינוי בחיים של  

הוא אוהב .  זכי
לראות אנשים  

שחוזרים בתשובה  
ישוע  .  מדרכם הרעה

האדם בא -בן" ,אמר
לבקש את האובד 

ביום  ."  ולהושיעו
ישוע  , ההוא ביריחו
!מצא את זכי

זכי היה מלא שמחה על העובדה שישוע יבקר  
.  אבל האנשים לא אהבו זאת.  אותו בביתו

הם התלוננו וטענו שישוע לא צריך לבקר  
.חוטא כמו זכי

המוכס  ."  רד מהר, זכי"
הקטן לא יכול היה להאמין  

ישוע עמד  .  למה ששמע
ישוע הביט  .  מתחת לעץ

!ישוע קרא לו.  אליו

ישוע וזכי  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'לוקס יט

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

ישוע הביא חיים חדשים  
,  זכי אמר.  עבור זכי

הריני נותן את  , אדוני"
,  מחצית נכסי לעניים

ואם עשקתי איש אחזיר  
."לו ארבעתים

אם זכי היה מופתע לשמוע 
הוא , שישוע קורא לו

כנראה היה מופתע יותר  
היום  ", כאשר ישוע אמר
זכי ."  עלי לשבת בביתך

כך מהר -ירד מן העץ כל
.שכמעט נפל
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 הסוף

ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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